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Ano VII – Nº 299 – 31 de Outubro de 2017

 
u existo, sou gente, cidadão do mundo, batizado, Eredimido, templo do Espírito. 

Embora frágil e limitado, teu auxiliar na obra 
inacabada de tua vinda à terra. 
Ao lado das multidões de cegos, privados de visão, 
tenho um olho para ver, para contemplar. 
Deve ser áspero e doloroso atravessar as galerias da 
vida desconhecendo a luz do dia, o brilho das estrelas, 
o encanto das paisagens e beleza de um rosto, o vai-e-
vem incansável das ondas do oceano, a poesia do 
amanhecer, a aquarela colorida de um sol poente. 
Num amplo mundo de tantos surdos e mudos, tenho 
lábios que falam, que cantam, ouvidos que escutam, 
percebem e sintonizam. 
Ouço vozes, cantigas e sons, a Bela e Serena Senhora 
fala comigo, ausculto timbres e almas e corações, 
capto nuances, formulo palavras e frases, analiso 
reações. 
Em meio a tantos mutilados, tenho dois braços para 
construir e trabalhar, ando com dificuldade mas ando, 
sem problema nenhum. 
Obrigado, Senhor, por tantas graças, por tantos 
tesouros e benefícios que nem sempre agradeço 
devidamente: meu coração, meu cérebro, meu corpo, 
meus sentimentos e aquela vontade de servir, de 
construir o reino de fazer o bem sem olhar a quem. 
De modo especial, obrigado mil vezes pelo encanto 
de tua vinda. 
Sinal visível do teu amor eterno, da tua bondade 
infinita.
 

Raymundo  Lopes

Senhor, tenho tanto para pedir
e tanto para agradecer!
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Comentário do Evangelho

Durante todo o tempo da pregação de Jesus 
perguntavam-lhe sobre o Reino de Deus, 
dizendo: O que é o Reino de Deus? E Jesus 

sempre lhes respondia que o Reino está aí; o Reino de 
Deus está próximo. Neste trecho do Evangelho de 
Lucas, que a Igreja escolheu, Jesus nos conta uma 
his tór ia  bastante  interessante .  Quando lhe 

perguntaram o que era o Reino de Deus, Jesus pensou e disse: “A que é semelhante o Reino de Deus e a que hei 
de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta; ele cresce, 
torna-se árvore, e as aves do Céu se abrigam em seus ramos.”
Depois Jesus disse: “A que mais compararei o Reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher 
tomou e escondeu em três medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado.” 
Que coisa bonita! Qual é a figura central desse relato?
Primeiramente, Ele falou de um homem; depois, falou de uma mulher.
Que homem é este que semeou uma pequena semente na humanidade, ela cresceu e tornou-se uma grande 
árvore?
Este homem é Deus Pai. Quer dizer, então, que o Reino de Deus, nesta comparação feita por Jesus através de 
parábola, é aquele momento em que Deus semeia na humanidade o Seu Espírito e faz crescer nela essa árvore 
que ampara as aves do Céu, ou seja, ampara a Sua criação.
Depois, Jesus compara aquela mulher que, com uma mistura, fez a massa crescer.  
Vejamos, agora: onde Deus jogou aquela semente? 
Na horta.
Que horta é esta? 
É o seio da Virgem Maria! Porque ali a possibilidade do Reino de Deus cresceu e Ela misturou nessa massa 
aquilo que estava crescendo no seu seio, isto é, na horta de Deus.
Foi pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo que Maria Santíssima gerou Aquele que iria formar a grande 
árvore, onde as aves do Céu iriam achar o seu refúgio. Quer dizer: as três medidas que Nossa Senhora, ao 
misturar, levedou essa grande massa que é a humanidade.
Que maravilha!…
Às vezes as pessoas dizem que Jesus fala pouco da Mãe, mas isto não é verdade, porque Ele fala, todo o tempo, 
de Sua Mãe. O que mais Jesus falava era de Sua Mãe.
Jesus compara Nossa Senhora à horta de Deus, onde Deus semeia o Reino e Ela mistura pelo Pai e pelo 
Espírito Santo e faz gerar o Verbo Encarnado.
Eu não poderia deixar de mostrar este fato tão bonito e tão comovente: Jesus falando sobre Sua própria Mãe e 
comparando-a com a horta de Deus. O Reino de Deus não existiria entre nós, não estaria à nossa disposição se 
não fosse por Maria Santíssima, que nos deu Jesus. O Reino de Deus poderia continuar existindo, mas 
somente na mente de Deus e não como a grande chance da humanidade de viver no Reino de Deus, que Jesus 
veio para nos proporcionar, pela redenção.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, na Capela Theotókos, em 31-10-2000)

Parábolas do grão de mostarda e do 
fermento. (Lc 13,18-21)

om o que o Reino de Deus é parecido? Que Ccomparação posso usar? Ele é como uma 
semente de mostarda que um homem pega e 

planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e 
os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Jesus 
continuou:  Que comparação poderei usar para o 
Reino de Deus? Ele é como o fermento que uma 
mulher pega e mistura em três medidas de farinha, até 
que tudo fique fermentado.
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Yeshua sabia que as pessoas têm a tendência de se justificar.
 
Temos o hábito de achar que somos acima da média, e paramos; por nos sentirmos assim, procuramos 
minimizar nossos problemas, mas não é o mesmo que os enfrentar.
 
As tentativas de nos justificarmos atrapalham a nossa capacidade de nos compreendermos a nós 
mesmos, e não nos mudaremos enquanto continuarmos a fazer isso.
 
É muito difícil mudar o que não entendemos. Para mudar os padrões de pensamento e comportamento 
de uma vida inteira, temos que nos conhecer e compreender.
 
Sinto-me geralmente pouco à vontade, quando as pessoas chegam dizendo-me coisas como:
 
Ninguém me conhece melhor do que sou.
 
Pensei sobre minha infância, e sei por que sou do jeito que sou.
 
Acho que nos conhecemos a nós mesmos parcialmente, e pensar que já entendemos tudo o que é preciso 
sobre nós mesmos é como colocar um par de antolhos, que dificultam o crescimento e a mudança.
 
A principal razão pela qual as pessoas não conseguem mudar-se é que elas não compreendem a si 
mesmas o suficiente para perceber quando a mudança é necessária.

Raymundo Lopes
 

Quando achamos que já
chegamos, paramos de avançar.



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 31 de Outubro de 2017 

Eu sou a Mãe terrena do Amor
Terça-feira, 24 de maio de 1994

Desejo falar-lhes sobre as graças de Deus provenientes 
do Seu amor misericordioso.
Meus filhos caríssimos, o mundo seria um Paraíso se 
todos quisessem usufruir da força do amor. O pecado 
original e as li-mitações impostas, então, pela matéria, os 
impedem de vislumbrar as grandezas do infinito e 
entenderem todo o universo criado pela força do amor de 
Deus.
Por força deste amor, Deus permitiu que, através da 
minha pessoa, as graças a serem derramadas sobre vocês 
fossem por mim intermediadas, porque, por Sua vontade 
e minha aceitação aos Seus desígnios, o Verbo se fez 
Carne e entendi, por fim, na eternidade, o que significa 
este ato de amor, pelo simples fato de ter sido escolhida 
para ser a Mãe terrena deste Amor.
Eu sou um dos veículos das graças deste amor, pois o 
restante deste amor infinito, em toda a sua extensão, é 
colocado em tudo que os rodeia, no mundo visível e 
invisível, ao alcance e fora do alcance de vocês, o qual é 
veiculado por todos os Anjos e Santos do Céu.
Deus nos amou e a toda Sua criação, antes que 
conhecêssemos esta palavra; e continua nos amando, 
mesmo sem que entendamos o significado dela.
Meus filhos amados, reconstruam, pedra por pedra, 
lapidada pela força do amor, o futuro de vocês e verão 
toda a grandeza deste amor, estendida ao infinito. Esta é a 
glória eterna! 
Eu os amo muito!
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.
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No dia 30/10/2017, Glaudina das Graças 
recebeu a 58ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Senhor Deus, soberania 

enhor bom Deus, estamos aqui, humildemente, STe pedindo que tenhas misericórdia das almas 
dos fiéis que padecem no Purgatório; são 

irmãos e irmãs que viveram na terra e, por descuido, 
deixaram de fazer Tua vontade, por isso foram 
privados de Tua presença.
Tem pena deles, Te pedimos mais uma vez, com 
humildade. E, em resposta a Teu amor para conosco, 
Te oferecemos um Pai-Nosso, que, temos certeza, irá 
fazer com que essas almas sejam objeto de Teu olhar. 
Amém.
Pai nosso que estais nos céus,…
Agradeço a Deus por me ter criado e permitido que 
abra meus olhos e veja a beleza da criação.
Agradeço a Deus por permitir que deixe cair em meu 
rosto, em minhas mãos e meus pés a água que purifica.
Agradeço a Deus por sentir na boca o alimento que me 
nutre.
Agradeço a Deus por me mostrar que existem pessoas 
mais sábias do que eu, e com elas eu possa aprender 
muitas coisas mais.
Agradeço a Deus por deixar que eu ande e trabalhe, 
para que outros possam desfrutar de tudo isso que 
sinto em meu coração.

Raymundo Lopes
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Oração pelas 
almas do Purgatório

 


