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ão muitos os questionamentos quando o assunto é a espiritualidade, contudo, percebe-se uma constatação na mente de Smuitos pelo mundo afora.
Somos todos filhos de Deus? 
Inclusive quando se sentem injustiçados ou em desvantagem diante de alguma situação, logo dizem: 
Eu também sou filho de Deus. 
Nesta obra, Missionários do Coração Imaculado, apresento uma rica exposição de argumentos que nos levam a refletir sobre 
essa filiação divinal da qual nos apossamos tão naturalmente. 
Portanto a fé, como brasa viva no interior, impõe atitudes que a razão não explica. Daí a certeza da necessidade de o sacrifício 
ser pessoal e feito por livre e espontânea vontade.

________________________

Deus é espírito, o nascido do Espírito também é espírito.
Portanto, os nascidos do Espírito têm a mesma natureza de Deus.
São espíritos, ou seja, são espirituais, por isso são filhos de Deus como o primogênito de Deus Yeshua. 
Receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, poder este que os distingue de todos os demais seres humanos. 
Os nascidos do Espírito têm a autoridade do Senhor Yeshua sobre todo o poder do Diabo; o principal deste mundo é 
impotente diante dele. 
Por essa razão são considerados pelo Altíssimo raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de 
Deus, “a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz”. 
Consequentemente, os nascidos do Espírito têm a mente do Senhor Yeshua, são o sal da terra, a luz do mundo e o perfume de 
Deus neste mundo condenado. 
E mais do que isso ainda têm a fé, o poder de Deus disponível para atender as suas necessidades físicas e espirituais. 
Como nosso Deus é grande e glorioso, não obriga ninguém a segui-lo, mas faz aqueles que sacrificam suas vidas por Ele 
ressuscitarem juntamente com Yeshua e assentarem-se com Ele nos lugares celestiais.

 
Raymundo Lopes
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o sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, Nprometida 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.

Pedir a Deus - (Lc 1,26-38)

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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ra de se esperar que instrumentos de salvação sejam respeitados e adorados, pois quem Eadora está adorando a imagem representada. Os cristãos têm uma dívida com Yeshua. Por 
quê?
Porque a morte de Yeshua pode nos ajudar a nos aproximarmos de Deus, a obtermos o perdão 
de pecados e a ganharmos a vida eterna. 
Como podemos mostrar que damos valor ao que Yeshua fez por nós? 
As Escrituras não dizem que devemos usar símbolos, também não basta apenas dizer que temos 
fé em Yeshua, afinal a fé por si só, sem obras, está morta. 
Os católicos precisam mostrar que têm fé. 
Como? 
O amor do Cristo nos impele, porque concluímos o seguinte: 
Um só homem morreu por todos para que os que vivem não vivessem mais para si mesmos, mas 
para aquele que morreu, por ele, e foi levantado. 
O amor motiva os católicos a imitarem o exemplo de vida de Yeshua. 
Fazer isso dá muito mais honra a Yeshua do que usar símbolos religiosos.
Muitos hoje decidem não se envolver com nada a ver com símbolos. 
Muitos livros, revistas e filmes apresentam símbolos como algo fascinante. Alguns 
profissionais, que estudam os meios de comunicação, acreditam que as pessoas são todas 
influenciadas com programas de TV e filmes que nos mostram isso. 
Eu acreditava que Deus poderia ajudar as pessoas assim, e acabei ficando fascinado pelas 
simbologias. 
Será que simbologias são só aparentes?

 
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 Agosto de 2017 

Oração para entrada da imagem
 de Nossa Senhora de Lourdes 

com o Menino Jesus

Oração para entrada da imagem
 de Nossa Senhora de Lourdes 

com o Menino Jesus

000

O Raiar do Sol

Entreguem-se a Deus, numa opção
 sem contestações

Terça-feira, 10 de maio de 1994

Filhos amados!
Dentro do meu Coração Imaculado reservo um cantinho 
cheio de amor para colocá-los, estando ou não em falta 
perante nosso Deus, que habita no infinito e em cada um 
de nós.
No meu Coração não existe distinção, porque o meu 
amor rompe todas as barreiras e é suficiente para todos 
vocês.
Desejo levá-los a Deus. Não posso ficar impassível, 
vendo-os afastados, entregues a artimanhas maléficas, 
cujo intuito é tirá-los do convívio com o Criador.
Meus filhos, Eu abracei por amor a causa da salvação e 
quero abrigá-los sob meu manto. Deixem-me ajudá-los! 
Entreguem-se a Deus, numa opção sem contestações.
Acreditem que o Céu, a confiança em Deus e a 
observância de Suas Leis são o caminho do retorno à Luz 
do Pai; e a terra, com suas preocupações mundanas, a 
absorvê-los, é o inverso que os levará aos braços do 
domínio das trevas.
Eu sou Mãe e, como toda mãe, espero-os com meu 
Coração aberto para recebê-los no Céu, onde somente a 
felicidade ocupa lugar para adorar a Deus Criador.
Pouco é o tempo e muito o que fazer para que seja criada, 
na alma de cada um de vocês, uma barreira que impeça o 
avanço destruidor do demônio.
Não me desapontem no meu ato de amor pela 
humanidade!
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.210)
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No dia 09/08/2017, Aríete Teresinha
recebeu a 50ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

ãe Imaculada, toda terça-feira estamos nesta MBasílica para te prestar uma homenagem e 
honrar teu Filho Jesus.

Deixamos nossas casas, nossas obrigações terrenas, 
deixamos tudo porque, neste momento, teu Filho e tu são 
o mais importante.
Passamos nossos dedos sobre o terço que recomendaste 
e, durante essa repetitiva oração, lembramos de nossos 
parentes já falecidos, de nossos doentes, porque 
acreditamos que tua disponibilidade em nos ouvir faz 
com que Deus te permita ser a Medianeira de todas as 
graças que, por meio das invocações do teu santo nome, 
alcançamos.
Nossas fraquezas fazem, também, eco a nossos pedidos 
porque, reconhecendo-nos como incapazes, seremos 
fortes no céu como tu mesma ensinaste a todos os que 
miravam teu rosto. Protege nosso terço, faça dele um 
caminho seguro para as Missas que acontecem depois, 
porque participando delas com a lembrança das Ave-
Marias dirigidas a ti, temos a certeza de que nosso 
pensamento não dispersará e nem nossa mente viajará 
por caminhos mundanos.
Protege este local onde nos reunimos nas terças-feiras, 
não permita que o mal ronde estas paredes e que, dentro 
delas, possamos encontrar refúgio na Sagrada Eucaristia. 
Faz valer o poder de tuas virtudes para que, fazendo ponte 
nelas, possamos entender quão grande é a misericórdia 
de Deus em nossas vidas. Mãe do Belo Amor, desejamos 
honrar teu santo nome e queremos ser dignos de teus 
favores celestiais, por isso estamos aqui, a teus pés, 
implorando proteção.
Amém!

 


