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A caminho do presépio
stávamos no carro a caminho da Basílica de Lourdes. Eu levava três meninos para o Terço. Chamemos os meus Ecompanheiros de Gabriel, Raphael e Uriel. Cada qual levava consigo um de seus pertences para pôr no presépio 
da Basílica. Os três falavam sobre qual estava fazendo a vontade do 'menino'.

"Já estou grande demais para brincar com isso", declarou Gabriel, afagando com carinho um leão surrado, cujo único 
olho pendurava-se por um fio, mas mesmo assim ele é um presente valioso.
"Mas o leão está velho, olha só a juba dele", riu-se como um anjo piedoso.
"Eu trouxe meu melhor boi". Acrescentou, porém, com honestidade:"Mas prefiro mesmo o outro sem pintura".
"Eu vou dar minha águia", disse Uriel em voz alta. "Não tem cauda, claro, mas é feita de borracha muito boa". Para 
provar suas palavras, fez a águia saltar de uma mão para a outra.
Assim levando essas versões do ouro, incenso e mirra, subimos depressa a escada da Basílica grande e sombria. 
Um padre movimentava-se de um lado para outro, recebendo os presentes e colocando-os aos pés de Yeshua.
Algumas pessoas ficaram olhando, enquanto seus brinquedos eram levados pelos braços do padre.
Outros depositavam-nos sobre o presépio e viravam-se logo. Pensei se estariam lamentando o gesto nobre ou sentiriam 
que a virtude tinha de pagar um preço alto demais.
Virei-me para Gabriel, Raphael e Uriel com um sorriso confiante, mas este gelou nos meus lábios.
Em vez de expressões ansiosas e braços estendidos, vi três estátuas com olhares inexpressivos, e as coisas tinham 
desaparecido.
Claro, adivinhei onde se encontravam.
Na roupa de Gabriel tinha um bolo com formato de boi, uma saliência da roupa de Raphael parecia muito uma águia, e 
Uriel tinha no bolso, sem dúvida, um anjo.
Não havia nada a dizer.
Um presente tem de ser entregue de coração, ser dado de todo.
Os meninos foram seguindo pelo corredor, com os presentes que não haviam sido entregues. Eu os acompanhei até o 
banco de frente, e dali a pouco os paroquianos juntaram-se ao coro das crianças que falavam:
Eu disse ao boi peludo e castanho
Carreguei a mãe dele morro acima e morro abaixo
Levei-a sã e salva à cidade de Belém.
Eu disse ao boi peludo e castanho
Dei-lhe minha manjedoura para deitar
Dei o meu feno para forrar sua cabeça.

Raymundo Lopes
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roclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas – No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Puma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. 
Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegra-te, 

cheia de graça, o Senhor está contigo!” Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o 
significado da saudação. O anjo,então, disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. 
Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do 
Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e 
o seu reino não terá fim”. Maria perguntou ao anjo: “Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum?” o anjo 
respondeu: “O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai 
nascer será chamado santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto 
mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível”. Maria, então, disse: “Eis aqui a serva 
do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” E o anjo retirou-se.

ossa Senhora não pediu a Deus para ser a mãe de Jesus, não pedia esta graça. Por isso é que ao anúncio do anjo NGabriel Ela duvidou, dizendo: "Como se fará isso, se não conheço homem algum?". Zacarias também ouviu 
do anjo Gabriel: "Não tenhas medo, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Izabel, tua mulher, vai te dar 

um filho, ao qual porás o nome de João. (…) Zacarias perguntou ao anjo: 'De que modo saberei disso? Pois sou velho e 
minha esposa é de idade avançada.'" Ele pediu a graça e duvidou, ao ser atendido. 
Nossa Senhora teve dúvida, como Zacarias. A Ela o anjo disse: "Não tenhas medo, Maria!
Encontraste graça junto de Deus." A Zacarias o anjo dissera: "Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que 
isso acontecer, visto que não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno." Ambos duvidaram. 
Ela, porém, foi exaltada: "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra…" e 
"Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!" Enquanto Zacarias foi punido. O que, então, 
aconteceu? Ela glorificada e ele mudo, até o nascimento de seu filho?
Aconteceu que Zacarias pediu. A pessoa deve ser responsável por aquilo que pede, pois se torna o canal daquela 
graça. Com Maria foi diferente, não havia pleiteado a maternidade divina. Ela já não estava mais no Templo. 
Prometida em casamento a José, provavelmente estivesse cuidando de suas obrigações, ficando surpresa com a visita 
do Anjo. Por isso a Ela foi permitida a dúvida.
Zacarias havia entrado no Santuário do Senhor, onde Deus falava. Lá, provavelmente, tivera feito seu pedido. Neste 
caso, a responsabilidade perante Deus se configura no pedido que se dispõe diante dele. Zacarias pediu e Deus 
escutou sua prece. O Anjo, o mesmo que lhe falou, disse a Maria:
"Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo". Aqui foi de Deus para Maria, enquanto lá foi de Zacarias para Deus. Por 
isso é preciso saber pedir. E, se atendido, deve-se acreditar, para que não ocorra como a Zacarias até a consumação da 
graça. Aí está a responsabilidade diante de Deus, quando se pede a Ele algo. Nossa Senhora é cheia de graça pela pura 
vontade de Deus. Era uma predestinada. E Zacarias recebeu a graça que pediu, apesar de ter duvidado.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro Código Jesus, páginas 45-46)
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Comentário do Evangelho 

Pedir a Deus - (Lc 1,26-38) 
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Os santos de todas as eras foram conspícuos pela sua inconspícua benevolência.

São Nicolau, por exemplo, tem a reputação de haver jogado presentes pelas janelas 
prosseguindo rápida e anonimamente em seu caminho.

Hoje a invenção do Papai Noel, baseada em São Nicolau, permite aos pais e amigos 
conhecerem a alegria de dar anonimamente.

Em realidade, é dentro do nosso próprio círculo de amizade que encontramos com 
frequência as nossas melhores oportunidades para auxílio oculto.

Há alguns anos um escultor encontrou ótima solução para um constrangedor 
problema de família.
O pai, que morava com ele, havia sido famoso em sua época por suas esculturas em 
madeira. 
E embora o ancião ainda trabalhasse em madeira, ia frequentemente deitar-se com 
o coração partido por haverem os anos embotado a sua habilidade.

O escultor teve uma ideia de descer, à noite, furtivamente para retocar o trabalho. 
Com golpes hábeis corrigia os defeitos. 

Pela manhã o velho descia, olhava o trabalho e exclamava:
“Não está mau, nada mau”.

Ainda farei alguma coisa disto.

Raymundo Lopes

Papai Noel



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 dezembro de 2016. 
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No dia 26/09/2016, Rachel Soares
recebeu a 22ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus filhos! 
Aqueles que confiarem em minhas palavras farão 
acontecer, em toda a terra, obras iguais e até maiores do 
que presenciam com minhas mensagens, porque estou 
vigilante no Céu, pedindo a Deus para ajudá-los neste 
grandioso trabalho de conversão.
Não permitam que os corações de vocês sejam 
perturbados diante da grande tarefa a ser cumprida, 
pois desejo direcioná-los a Jesus, que é o Caminho, a 
Verdade e a Vida.
Desde o início destes tempos estou com vocês, 
encorajando-os com minha presença materna.
Estou preparando para a humanidade um grande 
encontro com Jesus.
Sejam persistentes com o que lhes forneço, e sentirão o 
milagre da conversão tomar conta do mundo inteiro.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.218)

Comentário: Maria fala claramente que está preparando a 
humanidade para um encontro com Jesus. Pede que sejamos 
persistentes com o que nos fornece, isto é, suas palavras e 
sinais, a fim de podermos produzir, no mundo inteiro, o 
milagre da conversão. Salienta que não devemos ficar 
perturbados diante da gigantesca tarefa entregue a nós, 
leigos, porque seremos premiados com a presença de Jesus, 
Caminho, Verdade e Vida. Confiemos, pois, nas palavras da 
Mãe do Céu, para que seu Divino Filho possa nos atender.

Estou preparando em grande encontro com Jesus
Terça-feira, 07 de maio de 1996

este dia eu rezava na Capela Magnificat, quando Nsurpreso escutei do Sacrário uma voz firme, pausada e 
triste, me dizer:

– Raymundo, me faça companhia, hoje, por mais uma hora.
– Por que, Senhor Jesus? Estás triste e queres minha 
companhia?
– Sim, Raymundo, estou triste porque muitos acorrem à minha 
mesa, mas são poucos os que comungam verdadeiramente 
comigo o alimento do Céu.
Eu, mais surpreso ainda, prossegui:
– Que alimento do Céu é este, Senhor Jesus?
– Este que Eu lhes dei e que sacia a fome do espírito.
– Estás falando, então, da presença do Senhor na Eucaristia?
– Sim!
– Que queres então que eu faça, Senhor Jesus?
– Desejo dar aos Missionários da minha tão querida e santa 
Mãe o penhor das graças do meu Sagrado Coração. Portanto, a 
todos aqueles que no dia 25 de dezembro de cada ano, ao meio-
dia, em jejum, deixarem seus lares para estar em minha 
companhia rezando o Rosário e, se possível, com a alma 
purificada pela confissão individual, participarem da Mesa 
Eucarística, concederei a minha presença consoladora nas 
horas aflitas e, na hora da morte, a intercessão de minha Mãe.
– Senhor Jesus, desejas então que eu propague esta promessa?
– Sim, é o meu desejo, porque quero dar à minha Igreja, neste 
final de tempos, a força do testemunho de todos os devotos de 
minha Mãe sobre a minha presença real entre vocês, 
perpetuada pela Eucaristia.
– Desejas mais alguma coisa, Senhor Jesus?
– Sim, desejo que fale a todos sobre a misericórdia do meu 
Sagrado Coração.
– Sim, Senhor Jesus, estarei atento a Teu pedido! 

Missa de Natal 
Raymundo Lopes, convida a todos a participar da 
Missa de Natal no dia 25 de Dezembro, ao meio dia na 
Capela Magnificat 

Capela Magnificat  
Alameda Serra da Mantiqueira, 1051
Vila Del Rey, Nova Lima.

Natal - A Promessa de Jesus

<asd>


