
Vocês conhecem algum santo com mãos postas?

Mas santas conhecem muitas, não é? Principalmente 
as imagens de Nossa Senhora!!

 
Essa mulher detém em si a prerrogativa de fazer o milagre de unir o humano ao 

divino, Deus ao Espírito, e somente essa mulher teve este privilégio:
 

Miryam
Maria Santíssima na sua gravidez imaculada.

 
Por que essa mulher se apresenta quase sempre de mãos postas?
 
Por que são de dez em dez as Ave-Marias do Terço?
 
Por que Ela insiste para que seja rezado?
 
Por que Ela se apresenta quase sempre com o terço nos braços?
 

São perguntas cujas resposta somente encontraremos
sabendo o intricado caminho desta devoção.

 

Pense em suas mãos!!
 

Cinco dedos em cada!!
 

Mão direita
 
Primeiro dedo -       Salve, Miryam
Segundo dedo -       Estás cheia de graças
Terceiro dedo -       O Senhor está em ti
Quarto dedo -          Por isso bendita és
Quinto dedo -          Porque é bendito o fruto do teu ventre
 

Mão esquerda
 

Primeiro dedo - entre as mulheres
Segundo dedo - és santa
Terceiro dedo -  reza por nós
Quarto dedo -     agora
Quinto dedo -     e na hora de nossa morte.
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Por isso que Ela pede o Terço. Ao rezá-lo, estamos 
unindo o humano ao divino.
 

Mas, no início tem três contas. 
Como fazer:
 
Primeira conta 
 
Agradeço e elevo meus louvores ao Pai.
Com braço forte, ele conduz minha vida; com a luz de 
vossa presença, acompanha minha existência peregrina 
neste mundo.
Eu vos dou graças, ó Pai, por toda a criação e por tudo 
que fizestes no meio de nós.
Lembrai-vos, ó Pai, dos falecidos, de minha família, cuja 
vida de fé vós conheceis. Acolhei-os na luz de vossa 
misericórdia.
 
Segunda conta
 
Yeshua, soubestes realizar com êxito a presença 
reconfortante do Espírito do Pai, e entregastes vossa vida 
neste propósito.
Eu vos louvo e vos dou graças por vossa existência, e vos 
dou graças por vosso sacrifício em doar vossa existência 
para que a minha seja valorizada.
Vós, que sois justo, sede misericordioso comigo, que por 
meio do Pai chamastes a este mundo.
Acolhei minha alegria eterna, criada à vossa imagem e 
semelhança e, adotado na Igreja pelo Batismo, possa 
participar da comunhão de vossos santos.
 
Terceira conta
 
Espírito, baixastes na terra para fazer valer vossa 
presença, em nome do Pai e Yeshua.
Eu vos dou minha vida, para que outros tenham 
oportunidade de conhecer-vos.
Eu vos louvo, ó Espírito, para que vossa presença nos 
ensine a sermos úteis na jornada da vida.
Senhor da vida, consolai nossa tristeza quando pecamos 
e, firme na nossa esperança da pátria celeste, sejais como 
sinal de minha fé.
 
Na última oração do Terço ( Salve-Rainha )
 
Miryam, reunistes em vós o Pai, Yeshua e o Espírito para 
que nesta Trindade possais nos dar forças nesta 
caminhada espiritual.
Por este meio, como intercessora, desejo que meus 
passos sejam guiados por eles, que minha vida seja um 
exemplo de fidelidade cristã, minha existência seja 
coroada com exemplo de amor e meu carisma possa 
fazer exemplo às pessoas que me cercam.
 
Amém.
 

O valor  do Terço está em nossas mãos.
 

Junte as mãos, dedo por dedo, como está embaixo.

Verá que estamos juntando o divino com o humano.
 
 

Humano = Yeshua
Divino = Deus

 
Se contarmos do dedo mínimo dois a dois, teremos:
 
Mínimo - Humano = Yeshua = 2
Anelar  -  Humano = Yeshua = 2
Médio  -  Humano = Yeshua = 2
 

Somando = 6 = Yeshua
 
Polegar e Indicador = Deus ( 2) Deus e Espírito estão em 
nossa cabeça.
 
Parece difícil, mas Nossa Senhora quer que tenhamos 
certeza de que, através da sua concepção imaculada, 
sabendo de que Deus Conosco ( Emanuel ) está em nossa 
cabeça e nossas mãos, podemos pedir e com a ajuda de 
Yeshua alcançaremos, desde que nosso pedido seja justo.
 
Entendeu!!!
A graça está ao nosso alcance!!!
 

Raymundo Lopes
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Comentário do Evangelho 

Ressurreição Jo 20, 2-8 

o primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, Naquele que Jesus amava, e lhes disse: “Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram”. 
Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo 

correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas 
não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas 
no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. 
Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou.

ste Evangelho nos mostra como a Igreja humana e a Igreja divina reconheceram a Ressurreição de Jesus. "No Eprimeiro dia da semana (domingo), Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, quando ainda estava 
escuro, e viu que a pedra fora retirada do supulcro." Isto é, nas primeiras horas da Igreja, no seu despontar, 

Maria Madalena, aquela que representa a humanidade pecadora, que peca e precisa de Cristo, foi ao sepulcro onde 
Jesus havia sido colocado, após a Sua morte na cruz. "Madalena corre e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que 
Jesus amava (João) e lhes diz:
'Retiraram o Senhor do supulcro e não sabemos onde o colocaram.'" Quer dizer, Madalena avisou a Pedro, a Igreja 
humana, e a João, a Igreja divina, que Jesus não estava mais no túmulo. Vimos, aqui, que a humanidade pecadora 
procurou a quem deveria, ou seja, às duas Igrejas criadas por Jesus na terra, para que tomassem conhecimento do que 
acontecia.
"Pedro saiu, então, com o outro discípulo (João) e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro 
discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro." A Igreja divina chegou antes da Igreja 
humana."Inclinando-se, viu os panos de linho por terra, mas não entrou." A Igreja divina percebeu que a humanidade 
de Cristo, seu Corpo, já não estava mais ali.
"Chega, então, também Simão Pedro, que o seguia e entrou no sepulcro; vê os panos de linho por terra e o Sudário que 
cobrira a cabeça de Jesus. O Sudário não estava com os panos no chão, mas enrolado em um lugar, à parte."
Sabemos que a Igreja humana foi entregue a Pedro e é aquela que erra, acerta, caminha na matéria, explica pela razão. 
Vimos que João parou: a Igreja divina esperou a Igreja humana entrar primeiro e ver o que estava lá, que visse com os 
olhos da matéria a ressurreição dos mortos, reservada a ela, Igreja humana.
"Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro: e viu e creu. Pois ainda não tinham 
compreendido que, conforme a Escritura, Ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa." 
Ao entrar, João percebeu o Sudário, à parte, separado dos panos. Os panos no chão representam a humanidade de 
Cristo e o Sudário a Sua divindade. O pensamento de Cristo estava separado do corpo humanizado. João toma 
consciência do que vê e discerne a divindade de Cristo de Sua humanidade. O corpo e a divindade de Cristo 
caminhavam paralelos. João viu isto e acreditou, porque ele é aquele que vê com os olhos do espírito.
Esta é a ideia perfeita do que é a Igreja divina e a Igreja humana caminhando em direção ao túmulo de Jesus, levadas 
pela humanidade pecadora, aqui representada por Madalena, a reconhecer a Ressurreição de Jesus. E também o que é 
Jesus humano, representado pelos panos no chão, Jesus divino, representado pelo Sudário, e o que lhes foi reservado.
No findar destes tempos esta cena se repetirá: a humanidade pecadora virá ao encontro do Cristo que ela própria 
crucificou. Tomará conhecimento do que fez e verá a Sua ressurreição. E a Igreja voltará a ser como no início: "atenta 
aos ensinamentos do Evangelho,… sem manchas, sem rugas e com muita maturidade".

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro: “Código Jesus”, p. 21 7-21 8)



Mensagem de Nossa Senhora

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 27 de dezembro de 2016. 
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Meus filhos queridos!
O ano está findando, e um novo se aproxima no 
horizonte.
Agradeçamos ao Pai Celeste por ter criado o tempo que 
passa e a eternidade que não termina nunca.
As esperanças são renovadas, como as flores na 
primavera.
Agradeçamos a Ele pela esperança que todos os dias 
desperta em nós os sentimentos de fé, amor e caridade.
Eu desejo vê-los com os corações renovados em 
Cristo; portanto, é necessário que levem a sério meus 
conselhos e percebam os meus sinais.
Abro a todos vocês o meu amor materno, e os abençôo 
para que se coloquem à disposição de Deus.
Tenham confiança no Pai que está no Céu.
Construam em seus corações, a cada momento que 
passa, a esperança, para a glória do Seu nome.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.139)

Comentário: Nossa Senhora, com o coração aberto para 
nós, fala de paz e de esperança. Pede-nos para termos 
confiança em Deus, para construirmos a esperança em 
nossos corações. Nós, Missionários do Coração Imaculado, 
temos feito de tudo para levar a vocês o que pede Nossa 
Senhora: uma vivência com o Terço e com a Eucaristia. 
Desejamos a todos muita paz e muita confiança em Deus, 
que não nos abandona nunca.

Abro a todos vocês o meu amor materno, 
para que construam a esperança

Terça-feira, 27 de dezembro de 1994
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Maria é minha Mãe!

om seu manto maternal me ampara, e com o Pão CEucarístico que me proporciona, me alimenta.
Ela é minha Mãe!
Lanço-me a seus braços e ela me estreita contra o seu 
Coração. Escuto-a e sua palavra me instrui; olho-a e sua 
beleza me ilumina; invoco-a e sua bondade me atende.
Ela é minha Mãe!
Débil, conforta-me; doente, sara-me; morta pelo pecado, 
dá-me a vida da graça.
Ela é minha Mãe!
Na luta, socorre-me; na tentação, auxilia-me; na 
angústia, consola-me.
Ela é minha Mãe!
Quando procuro a Jesus, ela me conduz; quando a seus 
pés venho, apresenta-me; quando choro as minhas 
faltas, alenta-me; pedindo-lhe favores, protege-me.
Ela é minha Mãe!
Durante a vida, guia meus passos ao Céu; na morte, 
acompanhará minha alma, e espero receber de suas mãos 
a coroa eterna na glória.
Ela é minha Mãe!
Quanto sois boa, doce e bela, ó Maria!
Maria é minha Mãe!


