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 imagem de Nossa Senhora do Maravilhamento, na ACapela Magnificat, está iluminando na parte da 
manhã, das 7 às 7:30 horas, mais ou menos.
No nosso estado de desinteresse é difícil nos elevarmos 
até a plenitude, preocupamos sempre, acrescentamos 
alguma coisa ao nosso conhecimento, porque o valor da 
luz na imagem da Bela e Serena Senhora, na Capela 
Magnificat, exerce uma atração muito forte.
Acreditamos sempre poder vê-la iluminada, ou perdemos 
este momento porque nossa mente é racional.
Somos nós que, externamente, analisamos as reações de 
cada um e tentamos medir seu valor, classificando a 
experiência segundo as normas e os numerosos valores 
que possuímos.
Sentimos prazer em dar nome à trajetória do Sol, ele está 
no céu! Mas nunca dar a sua trajetória ao nosso 
conhecimento.
Yeshua, quando afirma estar maravilhado com a Mãe, ou 
que sua iluminação pelo Sol, vivida pelo Céu, seja da 
mesma natureza, dizia que há santos que não pertencem à 
mesma essência que Miryam, é por isso diferente da nossa 
existência terrena.
O maravilhamento é um estado de consciência sem 
conteúdo. Podemos imaginá-lo por analogia pensando no 
sono, mas quando a pessoa volta a si sente a sensação do 
profundo  amor de Deus. 
Permanecemos absortos neste estado durante horas, não 
adquirimos nenhum conhecimento do real, tudo não passa 
de um espetáculo oferecido por Deus.
Este maravilhamento produz a interrupção completa da 
respiração e do movimento solar.
Quando fiz essa experiência, causou uma grande 
preocupação entre os cristãos, porque permaneceram à 
espera de outras manifestações, mas sem resultado.
Muitos acreditam que o sol em Miryam é o estado mais 
elevado que alguém pode atingir; mas Miryam, nestes 
anos, parece estar persuadida de que a consciência 
suprema da iluminação é d'Aquele que tudo comanda.
 
Por que você deseja ver essa manifestação de Deus com 
olhos fechados?
 
Veja-a com olhos abertos!!
 

Raymundo Lopes

Ilumina, Senhora! Ilumina!



Os quatro modos de agir diante de Deus - (Mt 7,6.12-14)

aquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Não deis aos cães as coisas santas nem atireis vossas pérolas aos porcos, para Nque eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, 
fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que 
leva à perdição, e muitos são os que entram por ele! Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida! E são poucos os 
que o encontram!
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Papai Noel

esta passagem, Jesus nos mostra quatro modos de agir Ndiante de Deus: saber dar, saber pedir, saber receber e 
saber escolher. O Evangelho não são palavras soltas, sem nexo, 
ou apenas uma história moral. O Evangelho é a revelação 
divina. Nele se encerra um ensinamento perfeito.
Jesus esconde em Suas palavras um sentido divino de vida.
Saber dar – Ninguém dá o que não tem. Tendo, não deve dar à 
pessoa errada. "Não deis aos cães o que é santo, nem atireis aos 
porcos as vossas pérolas".
Falar das coisas de Deus, levar as palavras de Jesus é muito 
sério. Devemos saber como e a quem falar.
Temos como exemplo Jesus diante de Pilatos. Qualquer 
resposta que lhe desse seria algo sagrado que, naquele 
momento, se voltaria contra Ele. Seria a Sua defesa diante de 
pessoas sem espiritualidade e numa hora em que não devia ser 
perdoado, pois a profecia se cumpriria ali, era um momento 
decisivo para a história da salvação, que se consumaria na Sua 
condenação e morte de cruz. Então Ele se calou e deixou que 
agissem, para que se completasse a salvação. Jesus não deu a 
Pilatos o sagrado.
Saber dar o que é santo, saber discernir é importante em nossa 
vida. Não devemos dar as coisas de Deus a pessoas 
despreparadas para recebê-las, porque irão entendê-la de outra 
forma, voltarão contra nós e farão com que a vontade de Deus 
não se realize em nossa pessoa. Não se deve levar uma doutrina 
preciosa e santa a pessoas sabidamente incapazes de apreciá-la 
e que poderiam fazer mau uso dela.
Saber pedir – "Pedi e vos será dado, buscai e achareis; batei e 
vos será aberto". Saber pedir é sério, temos responsabilidade 
pelo que pedimos, por suas consequências. Não que Deus irá 
nos atender em tudo e incondicionalmente. Absolutamente! 
Sabemos que não é assim. Para pedir é preciso entender a 
vontade de Deus; a nossa vontade nem sempre é a vontade de 
Deus.
Quando compreendemos isto, percebemos que Deus conduz as 
nossas coisas, para que aconteçam como deve ser. No entanto, 
a vontade de Deus só se realiza em nós se permitimos: é o livre-
arbítrio que nos deu. Isto, porém, não exclui Sua autoridade em 
intervir quando assim o entender. Se diante de nossos 
problemas nos mantivermos pacientes e confiantes em Deus, a 
Sua vontade se fará. Isto é pedir com o discernimento de que, 
apesar de termos vontade própria, é a vontade de Deus que deve 
prevalecer, pois só Ele sabe realmente o que é melhor para nós.
Isto é saber pedir.
Saber receber – "Tudo que quereis que os homens vos façam, 
fazei-o vós a eles". Nós não sabemos receber as coisas. 
Queremos receber sem nada oferecer, sem criar aquela situação 
de se dar primeiro. É só vem a nós. Se não soubermos dar, não 
saberemos receber. Por isso é preciso estar atento ao que se dá e 
como o faz, pois daí decorrerá o que há de receber.

Recordemos Mt 6,1 .3: "Guardai-vos de praticar a vossa justiça 
diante dos homens para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, 
não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. 
Quando deres uma esmola, não saiba a tua mão esquerda o que 
faz a tua direita." Não troquemos a recompensa celeste pela 
terrena. Aquele que souber dar, saberá receber.
São Francisco discerniu muito bem isto.
Saber escolher – Este reino da matéria em que vivemos é a 
porta larga, é aquela opção que fazemos e que parece mais 
vantajosa aos olhos da matéria. Quando Adão e Eva fizeram-
na, pecaram contra Deus, lhes fora oferecido serem como 
Deus, ter o conhecimento do bem e do mal.
Foi a porta larga da matéria que se abriu para eles. A soberba 
falou mais alto. Obedecer a Deus tornou-se então difícil.
O Reino de Deus é diferente, não está no plano da matéria, mas 
do espírito. Se ficarmos sempre voltados para as portas largas 
da matéria, que nos levam aos prazeres do mundo, será difícil 
entender o outro lado. Jesus nos fala que a porta é estreita, 
porque é através dela que vamos entender as coisas do espírito. 
E isto não é fácil.
Jesus coloca todas as coisas "meio brandas" sob a capa moral, 
mas que têm uma espiritualidade fora do comum, divina! Só 
mesmo os bem-aventurados sentem que o progresso na vida 
espiritual passa por aquela "porta estreita".
Esta é a doutrina dos dois caminhos – o do bem e o do mal – 
entre os quais o homem deve escolher.
A espiritualidade não caminha com a materialidade, são 
dimensões opostas; por isso não é reconhecida e valorizada 
pelo mundo, que ostenta outros valores. Daí aquilo que 
tristemente constatamos: a pessoa vale pelo que tem, e não pelo 
que é. É também a razão de alcançarem êxito nesta vida aqueles 
que menos se preocupam com as coisas do espírito, com os 
valores éticos e morais, com a vivência da Palavra de Deus. E é 
por isso que Jesus disse: Se queres ganhar a vida (vida eterna), 
trata de perdê-la (vida terrena). Por isso avançar no sentido do 
bem parece ser complicado. Mesmo buscando a porta estreita, 
podemos ter doenças, passar por dificuldades de toda ordem, 
inclusive financeira. Isto é ter problemas de ordem material; 
mas a graça de Deus não nos faltará, contaremos com a Sua 
proximidade, perceberemos a Sua presença, Seus sinais, Suas 
respostas, e estaremos crescendo a Seus olhos.
Como isto é bonito! Como nos dá força para prosseguirmos! 
Isto é a graça de Deus! Isto é saber dar, pedir, receber e escolher. 
Isto é discernir, entender as coisas do Céu. E é isto que Jesus 
aqui nos fala através de Mateus.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído 
do livro "Código Jesus", p. 71 -73)

Comentário do Evangelho
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xcetuando essa condição extrema ou patológica de como lidar com anjos e demônios interiores no dia a Edia, para mim o melhor a fazer é aceitar os sentimentos de ira, de inveja e de ciúme como emoções 
passageiras e procurar aprender com elas.

 
Muitas dessas emoções demoníacas têm um forte propósito na nossa existência, levam-nos a uma compreensão 
mais plena das nossas limitações e quebram nossa prepotência de controle diante da realidade.
 
O analista salienta que não existem emoções inúteis nem inválidas. Todas contribuem para o  auto e, 
consequentemente, para o conhecimento.
 
E, consequentemente, para o desenvolvimento da psique, para a qual a saúde emocional se estabelece quando é 
possível construir altares para nossos deuses.
 
Nós chamamos de deuses as forças psíquicas que movimentam a humanidade.
 
Assim vista como um sentimento negativo, a agressividade angélica é um importante segredo emocional e 
interior. Embora vista como um sentimento negativo, a agressividade é importante para todos os deuses.
 
Assim, o segredo da saúde emocional é equilibrar anjos e demônios interiores. Embora vista como um sentimento 
negativo, a agressividade demoníaca é importante para o amadurecimento emocional.
 
Sem ela permaneceriam sem evolução. Por outro lado a complacência angélica, classificada  como uma virtude, 
pode virar sinônimo de passividade, inércia.
Em excesso, a complacência nos impede de aprender com nossos próprios erros.
 
O desafio é  encontrar a medida certa para cada anjo e demônio que habita em nós.
 

Raymundo  Lopes

Anjos e Demônios



O Raiar do Sol

Propaguem e vivam o amor
Terça-feira, 16 de fevereiro de 1993

Primeiro Mistério
Queridos filhos! A paz, se não residir no coração, 
exteriormente nunca existirá. Estejam em paz para 
propagarem a paz. Falar de paz e vivenciar a discórdia e o 
orgulho não leva a lugar algum. Vivam o Evangelho.
Segundo Mistério
Queridos filhos! Somente através do Evangelho será 
possí-vel vivenciar o enorme valor do amor ao próximo. 
O que lhes falo tem que ser compreendido em sua 
essência. Tem que ser vivido, caso contrário nada tem 
sentido. Não descuidem do que lhes falo.
Terceiro Mistério
Queridos filhos! Quando falarem de amor, vivam o amor. 
Quando falarem de paz, estejam vocês mesmos em paz. 
Quando rezarem, sejam sinceros, sem dispersão. Peçam e 
alcançarão, mas sejam sinceros ao se dirigirem a Deus.
Quarto Mistério
Queridos filhos! Vivam com todo o fervor o que lhes 
passo e divulguem minhas mensagens. Daqui sairá todo o 
esplendor do meu Coração Imaculado, se meu pedido for 
atendido. Peço-lhes isto com o carinho e o zelo de Mãe: 
propaguem e vivam o amor.
Quinto Mistério
Queridos filhos! Quero instalar no coração de cada um a 
chama ardente do amor à Sagrada Eucaristia. Porém, 
somente através do jejum e do sacrifício às pequenas 
futilidades do dia-a-dia, isto será possível. Não 
pratiquem a mesquinhez. Sejam honestos e participem do 
ato do amor diário aos irmãos. Vivam - a cada momento - 
o alto poder da fé.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

Mãe querida!

Aqui, a Vossos pés, estamos como degredados filhos de 
Eva. Recebei nossas alegrias e também nossas tristezas. 
Recebei nossos pecados e os transformai em graças, 
para que possamos, perante Vosso filho Jesus, nos 
apresentar brancos como a neve, resplandecentes ao 
lado de Seu manto. Não olheis nossos pecados, Mãe 
querida, mas somente a fé que anima a Igreja, da qual 
Vós sois Rainha e protetora. Estamos a Vossos pés, 
depois desta confissão de nossos pecados e fraquezas, 
implorando a Vossa proteção e nos consagrando 
inteiramente a Vosso serviço. Consagramo-Vos, 
também, a nossa família e tudo que temos.
Mãe querida, a Vossos pés pedimos proteção para nossa 
jornada terrena, para que na hora de nossa morte, 
estejamos aptos a encontrar Vosso filho Jesus na eterni-
dade.
Amém.

NOTA: Ao final, Nossa Senhora disse: “Se quer uma 
consagração a Mim, diga a todos que esta fórmula me 
agrada.”
 

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 27 de Junho de 2017 
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No dia 26/06/2017, Leonardo Paraíso
recebeu a 43ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Consagração a 
Nossa Senhora
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