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eshua, corpo incorruptível feito como nós: de azoto, sal, água e fogo. Torna-nos eucarísticos. Comunica-nos o ardente Ydesejo de fazer de nosso corpo um instrumento de relações novas, liberta-nos de toda a tendência à violência. 
Apresento-te a minha castidade que é feita de medos, fugas da relação de orgulho que não quer misturar-se com os outros, e não 
quer humilhar a minha própria carne. Suplico-te. 
Dá-me a tua castidade absolutamente livre do orgulho, que se insinua nas exigências do espírito.
Aquela castidade de Miryam, que canalizou todo o ímpeto de sua divindade em direção a uma relação pura e única com a 
humanidade. Dando na terra e na história credibilidade a uma relação fraternal, à qual toda a humanidade aspira. 
Apresento-te a minha pobreza manchada de egoísmo e repugnância de dinheiro, sutil forma de avareza.
Aquela pobreza que é não-amor às coisas e que pode subitamente tornar-se violenta contra as coisas. 
Um pai, tão pai e tão aristocrata que se permite não semear seu campo e não retirar seus juros e o rendimento de suas coisas.Vivo 
como um pobre mas sei quando quero, posso maltratar as pessoas, entrar na cantina e embebedar-me, quebrar cadeiras e mesas. 
Faz-me redescobrir, como São Francisco, 
A irmã água
O irmão sol
O irmão petróleo, o irmão urânio
A irmã uva 
Ajuda-me a perceber e escutar o gemido da natureza, o desejo profundo das coisas, aquelas de serem assumidas na adoção de 
filhos na fraternidade. 
Ofereço-te a minha obediência, que oscila entre a dependência e a rebelião. 
Comunica-me a tua profunda atitude de rei, a tua obediência ao tempo, aos homens, às coisas.
Obediência que te fez o verdadeiro Senhor. 
Ensina-me aquela obediência que te fez existir, não fora de nós nem abaixo de nós, mas conosco.
Emanuel. 
Dá-me aquela obediência que me conduz identificar-me contigo, que faça de mim um nós, um nós cósmico que me comunique o 
frêmito do universo, a fim de que a minha adoração, o meu obrigado à vida sejam autênticos e verazes.

Raymundo Lopes

 
 

Yeshua, filho de Miryam, carne de nossa carne,
sangue de nosso sangue.
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Deus Mesmo (Lc 10,21-24)
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 Evangelho que Lucas escreveu ele ouviu de alguém, como São Lucas nos fala sobre uma coisa muito Ointeressante da personalidade de Jesus, apresentando-O como um embaixador. Embaixador é aquela pessoa 
que representa um país, fala da opinião do país e não da opinião própria. O embaixador fala o que o país quer. 

Por exemplo, sobre eutanásia ou aborto, o embaixador não fala o que pensa, fala o que o país pede para falar, 
representar. O embaixador protege os interesses daquele país que representa. Jesus, como embaixador de Deus Pai diz 
que louva a Deus pois escondeu as coisas do reino do espírito àquelas pessoas que acham que sabem muita coisa e as 
revelou àquelas que fazem jejum do espírito. Aquelas pessoas que estão com a barriga cheia de sabedoria material não 
vão entender as coisas do reino do espírito. Mas Deus vai revelar coisas bonitas àquelas pessoas que estão em jejum no 
espírito. Porque não se acende velas para dois senhores, um sempre estará em contraposição com outro. Jesus é o 
embaixador de Deus: aquelas pessoas que estão imbuídas de muita sabedoria material não vão entender as coisas do 
espírito. Talvez Deus encontre naquelas pessoas que estão em jejum dessa sabedoria, a sabedoria do espírito. A 
presença de Jesus é perene. A coisa mais importante é presença de Cristo na Eucaristia. Jesus Eucarístico nunca morre. 
Por isso, quando Jesus diz que profetas e reis quiseram ver e não viram, Jesus não está falando da figura dele, senão 
restringiríamos demais a Jesus. Jesus diz que o que os profetas e reis esperavam era o grande anúncio de que o Pai 
escolheu as pessoas que estão vazias das coisas da matéria, aptas e entenderem as coisas do espírito. Esses profetas e 
reis são aquelas pessoas que estão com a barriga cheia de coisas materiais, eles não conseguem ver. Jesus, ao mesmo 
tempo, é embaixador de Deus e é Deus, por isso diz: “Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o 
Filho, a não ser o Pai; e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar”. A 
figura do embaixador é a procurada quando se deseja conhecer o país. Deus institui a embaixada do espírito no meio de 
Deus. Ele mesmo quis ser embaixador Dele mesmo. Ninguém chega ao Pai ou conhece o Pai senão através da 
embaixada do Filho. Esse entendimento é sabedoria simples de Deus. Jesus sempre fala exatamente aquilo que Deus 
Pai lhe falou. Uma forma de materialismo é a mentira. Não se deve mentir, porque atrapalha a consciência alheia. Tem 
pessoa que mente enganando a si própria, além de enganar o outro. Estamos sempre vivendo momentos de mentira. 
Uma das mentiras mais divulgadas hoje em dia é a de que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012. Mas Jesus, 
o embaixador de Deus, disse que somente o Pai sabe quando se darão essas coisas, logo, ninguém sabe, a não ser Deus 
Pai Todo-Poderoso.Deus é império, Deus é rei, Deus manda, Deus decreta, Deus não pergunta a nossa opinião. Se nós 
não O entendermos, o problema é nosso. Deus quer que entendamos a sabedoria intrínseca do espírito. As pessoas 
estão vazias do que é necessário, imbuídas de uma filosofia da matéria, porque conhecer Deus é muito difícil, mas não 
é impossível.

Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do site , realizada em 1º de dezembro de 2009)www.espacomisionario.com.br

aquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: “Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque Nescondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do 
teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai; e ninguém 

conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar”. Jesus voltou-se para os discípulos e 
disse-lhes em particular: “Felizes os olhos que veem o que vós vedes! Pois eu vos digo que muitos profetas e reis 
quiseram ver o que estais vendo, e não puderam ver; quiseram ouvir o que estais ouvindo, e não puderam ouvir”.

Comentário do Evangelho
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Miryam
O nascimento de mãe virgem é um dos princípios centrais da 

história cristã, apesar de continuar dividindo os teólogos. Aquele 
que se recusar a admitir a realidade histórica do nascimento de 

mãe virgem o faz levado pelo ceticismo em relação aos acontecimentos 
sobrenaturais, apoiando-se no fato de que dois dos quarto evangelhos não 
o mencionam e de que não aparece em nenhuma das epístolas de Paulo. 
Para alguns teólogos, isso foi um recurso narrativo para começar a 
história de Yeshua com uma intervenção divina espetacular, deixando 
claro, no início, que Yeshua não foi igual a nenhum outro homem.

De fato, a base para acreditar no nascimento de mãe virgem é seu 
caráter único. Os pesquisadores ainda debatem se existem 
precedentes na tradição judaica ou na mitologia pagã.
Contudo, não existia um precedente claro nem 
expectativas de um fato assim, portanto, não teria 
nenhum valor simbólico como anúncio do nascimento 
de um personagem importante.
Céticos e fiéis estão igualmente de acordo que o 

nascimento de Yeshua aconteceu em circunstâncias 
pouco comuns.
No mínimo pode-se dizer que Yeshua foi concebido fora 
do matrimônio. Alguns teólogos apontaram que teria sido 
difícil para os evangelistas inventar histórias de uma 

concepção imaculada, enquanto membros da família 
de Yeshua estivessem vivos, como teria sido o caso 
de seu irmão Tiago. Mas, de fato, poderia ser que a 
própria família de Yeshua tivesse sido a fonte da 

história de que nasceu de uma mãe virgem.

Raymundo Lopes

Consagração a Nossa Senhora

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 eternidade.
Amém.

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



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 05 de Dezembro de 2017 

Jesus é a personificação do amor
Terça-feira, 10 de outubro de 1995

Meus caros filhos!
Estou no coração de todos aqueles que querem estar com 
Deus, e me preocupo com os que resistem em mantê-los 
fechados às delícias deste colóquio de amor.
Se insistirem em ficar horas a fio em frente a uma 
televisão, ou em estar com o coração permanentemente 
ocupado com ga-nhos materiais, não perceberão minhas 
chamadas, pedindo para que deixem Jesus visitá-los.
Jesus é a personificação do amor, e Ele quer dividir esse 
amor com todos vocês.
Para que isto se torne uma realidade, é necessário que 
haja um consentimento, pois deverá ser preenchido um 
espaço já existente no coração de cada um, para este 
encontro com as coisas de Deus.
Se vocês não derem permissão para que este espaço seja 
preenchido por Jesus, será inevitavelmente entregue a 
quem governa este mundo.
Estou com vocês, rezando para que entendam meus 
sinais.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.185)
 
Comentário: Nossa Senhora, nesta singela mensagem, nos lembra 
que Jesus é a personificação do amor. O que significa isto? Significa 
que Ele é o próprio amor, e não podemos duvidar disto. Com 
palavras simples, ela também nos lembra que o coração disperso e 
ocupado com coisas materiais se afasta de Deus. Ela quer um espaço 
para que dei-xemos Jesus nos visitar. Vamos tentar fazer isto?
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No dia 04/12/2017, Graciema Teixeira
recebeu a 64ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Senhor Deus, soberania 

As imperfeições das pessoas
estão além dos comentários ou críticas.
Depois que crescemos, raras vezes somos oficialmente 
incentivados a ser legais uns com os outros. 
Uma suposição fundamental do pensamento político 
ocidental moderno é que devemos ser deixados em paz 
para viver como queremos, sem sermos importunados, 
sem temor de julgamento moral e sem estarmos 
sujeitos aos caprichos da autoridade. 
A liberdade tornou-se nossa virtude política suprema. 
Não se imagina que seja tarefa do Estado promover a 
maneira como devemos agir com o outro ou nos 
mandar a palestras sobre cavalheirismo e polidez. 
A política moderna, tanto à direita como à esquerda, é 
dominada por algo que podemos chamar de uma 
ideologia libertária. 
O único propósito pelo qual o poder pode ser exercido 
de forma legítima sobre qualquer  integrante de uma 
comunidade civilizada, contra a vontade dele, é para 
impedir danos a outros. 
Seu próprio bem, físico ou moral, não é justificativa 
suficiente. 
Por esse raciocínio, o Estado não deveria nutrir 
aspirações de mexer com o bem-estar interior ou os 
modos exteriores de seus integrantes.
 

Raymundo Lopes

Atenção Missionários!

Vamos realizar um Bazar no próximo domingo, 
dia 10 de dezembro.
Local: Creche Madre Garcia - Rua Principal, nº 
19- Santa Lúcia.
Pedimos, àqueles que puderem, contribuir com 
alguma coisa, entregando no SIM, Rua Alagoas, 
1460 - 9º Andar.

Desde já agradecemos a sua contribuição

SIM-Serviço de Informação Mariana


