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Ano VII – Nº 301 – 14 de Novembro de 2017

 
 

eria fácil se, para identificar os espíritos, bastasse considerar a pessoa que fala.Assim: se fulano Sfalasse, eu saberia que era o Espírito de Deus que estava falando; se sicrano falasse, seria o antiespírito 
da própria vontade do locutor.
Mas, discernir não é tão fácil.
Já são Pedro, por seu comportamento, dá provas do contrário, pelo menos antes da Páscoa.
Apesar daquela aprovação que ele mereceu de Yeshua, ao declarar que era o Messias:
Não foram a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas meu Pai no Céu.
Pouco depois, quando Yeshua predisse seu sofrimento, Pedro teve de escutar palavras bem diferentes:
Afasta-te Satanás, tu és para mim um escândalo; teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens.
Portanto, até mesmo a pessoa onerada com máxima responsabilidade na Igreja, só por este  fato ainda não 
goza da garantia de se deixar sempre, em tudo, mover pelo Espírito de Deus.
Há em nós todos não apenas o agir do Espírito.
Quem se mete corajosamente a esquadrinhar o seu íntimo, nele descobre os pensamentos  próprios, os 
preconceitos, as necessidades, as teimosias e também o mal.
Yeshua mesmo o dá a conhecer quando, em suas discussões com os fariseus, lhes diz: 
Aquilo que sai da boca provém do coração, e é isto que mancha o homem, porque é do coração que vêm os 
maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as 
calúnias.
 

Raymundo Lopes
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Convocados e Escolhidos para Servir (Lc 17, 7-10)

aquele tempo, disse Jesus: “Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por Nacaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: 'Vem depressa para a mesa'? Pelo contrário, não vai dizer ao 
empregado: 'Prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo; depois disso tu poderás 

comer e beber'? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, 
quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: 'Somos servos inúteis; fizemos o que devíamos fazer'”.

Comentário do Evangelho

eus é o provedor de todas as graças. As graças de Deus vêem a todos, independente se são católicos, Dprotestantes, hindus. Essas graças são de graça. Servo inútil é aquele que faz exatamente o que deve fazer. O 
servo inútil recebe a graça, guarda para si e não consegue distribuir ou aumentar o que recebeu. Não consegue 

fazer nada com a graça que recebeu. Esse servo nunca irá participar da mesa com Deus.
Tem gente que passa a vida a juntar dinheiro e não sabe distribuir. Torna-se um servo inútil quando guarda o dinheiro e 
não partilha: recebe de Deus e guarda para si.
A nossa inutilidade se resume naquilo que não conseguimos fazer: constitui um ciúme terrível sobre aquilo que se tem 
ciúme:  fruto da influência do Diabo.
Já, servo útil, é aquele que recebe a graça e consegue distribuí-la, aumentá-la e estendê-la a outras pessoas. Deus usa do 
servo útil para estender o Seu Poder.
Nós recebemos todo o amor que Deus tem por nós. Todo mundo tem coisa para dar. Por exemplo, Madre Tereza de 
Calcutá deu ao mundo a sua pobreza e, diante de Deus, tornou-se uma serva útil. Já pensou, por exemplo, se São 
Francisco tivesse sido um servo inútil?
Os servos úteis são aqueles que estão no rol dos santos. O servo inútil tem o inferno por destino.

((Trechos extraídos do Comentário de Evangelho, por Raymundo Lopes, realizado na Basílica de Lourdes, em 10 de 
novembro de 2009)
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A tua vida é uma
 sala de aula.

 fato de fugir do meu lugar-comum, não Osignifica que eu não ame a minha religião, ao 
contrário, é que eu quero continuar a amá-la e 

quero também que ela me ame e, se possível, à Bela 
Senhora ainda mais.
Pequenos milagres feitos por Deus, maravilhosos, 
acontecem cada vez que faço uma retirada, disse-me ela.
Posso tomar como exemplo a última vez que estive com 
Miryam e ela disse-me que estava indo embora. Era a 
última hora, e alguma coisa em meu coração rebelou-se 
contra isso.
Mas mesmo estando fora, sinto que ela me olha todos os 
dias, belos exemplos que eu nunca sonharia em dar 
expressão viva. Fiquei sabendo através dos 'meninos' 
que esse dia chegaria, a começar pelo que, havia meses, 
eu insistia na presença dela.
Descobri que, o que para mim era segredo, a ausência 
aumenta o bem-querer, aumenta apenas, não só aumenta 
o amor como também nos ensina a dar mais valor às 
qualidades que com o correr do tempo tendemos deixar 
de notar nela a família e nossos amigos.
Contudo, um afastamento faz maravilhas para 
acrescentar um pouco de calor à vida eterna.
Não é preciso ir muito longe nem demorar muito. Há 
pouco tempo ela, que tem na vida eterna uma epopeia de 
2.000 anos, explicou-me: A tua vida é uma sala de aula!!
Como é que você pode estudar sem ter ao menos um 
roteiro?
Não é para mim, é para o mundo. Quando sinto que 
vocês estão começando a duvidar de minha presença, 
não preciso de muito tempo para compreender quanto 
me sentiria sem a presença de Yeshua.
Você tinha em mente o ato (o que se pinta) quando 
aconselhou:
De vez em quando desapareça um pouco, pois quando 
voltar o seu critério será mais seguro.
O pintor sabe que precisa estar sozinho para criar, o 
escritor para dar expressão aos seus pensamentos, o 
músico para compor, o santo para orar. Eu preciso estar 
com Yeshua para encontrar novamente a verdadeira 
essência, o fio forte que será o núcleo indispensável de 
uma vasta rede de relações humanas.
 

Raymundo Lopes

De 1992 para cá, arranjo sempre um pretexto
para fazer alguma coisa pela Igreja.



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 14 de Novembro de 2017 

Desejo provocar na terra um 
enorme despertar da fé
Terça-feira, 10 de outubro de 1995

Meus amados! 
Tenho pedido constantemente que acreditem em Deus e te-
nham fé em Sua presença. A fé é a única porta que os levará 
ao contato com o Reino de Deus.
Jesus foi firme e objetivo, quando dissertou sobre a 
qualidade e a quantidade da fé. Se a tivermos, nem que seja 
numa ínfima parte do nosso coração, poderemos mostrar ao 
mundo grandes prodígios. Isso nos esclarece que, com fé, 
podemos mudar o comportamento humano e transformar a 
terra.
Meus quer idos ,  a  fé  nos  leva a  servir  a  Deus 
incondicionalmente e a reconhecer nossa condição de 
servos. Ao entregarmos nosso espírito a Deus, imbuídos da 
plena vontade de apenas O servir, o entregaremos confiantes 
de que fizemos na terra o que nos foi estabelecido pelo amor 
divino: servir, servir…
Meus filhos, desejo provocar na terra um enorme despertar 
da fé, com minhas visitas e meus sinais, mas insisto que 
sirvam com o propósito de também suscitar em vocês o amor 
fraterno e a união em prol de um único ideal: paz, paz, paz … 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.185)

Comentário: A Mãe de Deus nos pede fé, garantindo-nos que se a tivermos, por 
ínfima que seja, poderemos transformar a terra. Isto não é novidade, porque Jesus, na 
parábola da mostarda, deixou bem clara essa condição. Estamos diante de uma dura 
verdade: não temos fé. Esta nossa absoluta falta de fé está nos arrastando ao desamor 
e à iniqüidade e nos transformando em quase-irracionais. Maria quer despertar na 
humanidade o poder de acreditar e ter fé, e isto ela o faz através de suas aparições, 
sinais e mensagens. Ocorre-nos, então, uma reflexão até certo ponto audaciosa: é 
preferível abrir o coração ao sobrenatural que nos envolve, a trancá-lo no egoísmo 
materialista, onde nos arvoramos em donos da verdade, que somente nós 
imaginamos conhecer. Vamos ao menos tentar fazer o que ela tanto nos pede: colocar-
nos na posição de servir, para construirmos paz, paz.
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No dia 14/11/2017, Maria Amélia
recebeu a 59ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Senhor Deus, soberania 

enhor Jesus, Disseste a Teus Apóstolos que Sdevemos pedir ao Pai Celeste, em Teu nome, tudo 
aquilo que desejamos.

Por favor, Pai Celeste, em nome do Teu Divino Filho, 
interfira na Igreja Romana, criada sob o comando de 
Pedro, para que fique livre, de uma vez por todas, do erro 
da dessacralização e da apostasia em que se encontra. 
Estamos iniciando um novo milênio presenciando uma 
perigosa divisão em suas fileiras; e sabemos que uma 
Igreja dividida, “tropeçando em seus próprios erros”, 
como declarou a muitas vezes santa Mãe do Senhor Jesus, 
não terá um futuro promissor, a menos que seja 
urgentemente saneada desses erros. O demônio avança 
com uma força nunca vista, nestes últimos tempos, 
atingindo seus dogmas, preceitos e diretrizes, fazendo 
com que cardeais, bispos e padres se digladiem, na 
presença indefesa de nós fiéis, em torno de uma teologia 
interesseira. É público e notório o sofrimento de Sua 
Santidade Bento XVI, em meio a tudo isto. A Igreja 
Romana somente será salva por Tua divina interferência, 
pois humanamente nada podemos fazer para estancar esse 
processo. Sabemos que as portas do Inferno não 
prevalecerão contra ela, mas não desejamos, de forma 
alguma, participar ou viver esse processo degradante, que 
leva milhares e milhares de católicos a abandonarem suas 
fileiras, para ingressarem em seitas e deformações 
religiosas. E é lembrando essa promessa que desejamos 
ardentemente, agora, Tua divina interferência. De todo o 
coração a pedimos.
Amém.

Raymundo Lopes

<asd>

Oração pela Igreja


