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 significado da palavra hebraica , O Nabi
que é profeta, parece ser aquele que, em 
estado de transe, brada, fala, anuncia, 

ora tartamudeando, ora com voz distinta e às 
vezes com voz plangente. 
O profeta aparece ora como orador e defensor do 
povo ora como pregador arrebatado.
Na sua qualidade de vidente ele enxerga coisas 
distantes, quer no espaço quer no tempo. 
Ele descortina o que é próximo no campo 
político, bem como os eventos pertencentes ao 
fim dos tempos. 

Tudo isso ele pode ver e anunciar. 
Ele pode anunciar a iminência, qual punição 
divina de guerra, invasões inimigas, exílio e 
sofrimento; mas também pode falar de 
ressurgimento de novos céus e do advento de 
uma paz venturosa e salutar.
O profeta pode ameaçar, mas também consolar; 
lamentar, mas também amenizar a dor alheia 
com palavras melodiosas como um canto. 

O profeta vive a sua mensagem. 
Sua alma transborda de santo zelo e de tristeza 
infinita. Às vezes ele é descrito na Bíblia com 
uma terminologia pouco habitual à linguagem 
hodierna. 
É que de sua alma transbordante de saber divino 
e de temores pelo futuro do povo, as palavras 
descem como uma chuva de lágrimas e de 
sangue.

Raymundo Lopes

Profeta
Ano VII – Nº 305 – 12 de Dezembro de 2017
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 Natal se aproxima… Em nossas igrejas o Advento vai marcando, a cada semana, o caminho dos Ocristãos em preparação ao Nascimento de Jesus. A chegada do Salvador vai enchendo nossas liturgias 
de alegria e júbilo; os presépios, armados num canto das salas, indicam que o tempo de Deus 

novamente cruzará o tempo na terra.
Nas ruas, o colorido e as luzes das vitrines são um colírio para os olhos. O fetiche natalino faz as pessoas 
entrarem e saírem das lojas; todos correm atrás de ofertas. Nem mesmo a crise consegue segurar o impulso de 
comprar um móvel novo, uma roupa da moda ou algo que traduza a novidade do Natal.
Fico a pensar nos opostos: nossas igrejas x nossas vitrines; do mercado natalino, que vai das bancas expostas 
nas avenidas aos Shoppings Centers; e da mensagem cristã, que os cristãos teimam em apresentar à 
humanidade esperando um maior compromisso com Deus e com o próximo. Nesta luta desigual, infelizmente 
não podemos repetir como o profeta Jeremias: “Venceste, Senhor!”
Há muito tempo que o Papai Noel, símbolo do poder econômico e do consumismo desenfreado, roubou o lugar 
do Menino Deus. Lembro-me que, numa cidade onde residi, o bispo lançou uma campanha em parceria com as 
lojas, cujos proprietários eram cristãos, para que fizessem sempre um presépio em meio às mercadorias 
expostas e colocassem a imagem do Menino Jesus em evidência. Por dois anos, parece que a ideia pegou. No 
entanto, visitando dias atrás essa cidade, não vi presépios nem imagens do Menino Jesus em grande parte das 
lojas que outrora participaram da campanha. Porém, os Papais Noéis estavam por toda parte e das mais 
determinadas formas…
Não gosto do Papai Noel, embora associem o velhinho bom e simpático com o grande São Nicolau, arcebispo 
de Mira na Turquia do século IV. Ele tirou o lugar do Menino Deus no Natal, nos corações, nas vidas dos seres 
humanos e semeia confusão entre os cristãos. Em muitos lares não há presépios, mas lá está ele, se destacando 
entre os enfeites natalinos, passeando de trenó com suas renas, tocando guitarra, ofegante com o grande saco 
de presentes nas costas… Ele distrai, alegra, mas não aponta a realidade verdadeira do Natal.
Não gosto do Papai Noel, porque ele faz discriminação social. Prefere crianças ricas, que têm lareiras em suas 
casas e boas meias para esperá-lo, enquanto crianças pobres, que moram em barracos sem lareiras ou 
chaminés, que caminham descalças pelo duro chão da fome, da miséria e da violência, não têm vez! Nunca 
ouvi dizer que Papai Noel caminhasse entre os pobres, distribuindo seus presentes… Vejo, sim, homens e 
mulheres de boa vontade, que em todas as épocas do ano conseguem aliviar um pouco o sofrimento da criança 
pobre, na pastoral da criança, no voluntariado das comunidades cristãs etc. Isto não é fantasia, é realidade, é 
coração que sai de si para incluir o outro.
Não gosto do Papai Noel, porque ele frustra os sonhos. Dom Hélder Câmara dizia que são bem-aventurados os 
que sonham, porque os sonhos não lhes serão roubados; mas o Papai Noel tem a capacidade de frustrar e roubar 
sonhos. Quantas crianças têm seus sonhos realizados pelo velhinho bondoso? Quantas já escreveram cartas a 
ele e tiveram respostas?
Roubar os sonhos de uma criança é roubar suas esperanças, suas utopias e seu horizonte…
Não gosto de Papai Noel, porque ele aparece apenas numa época do ano, enquanto as necessidades dos pobres 
são diárias e os presentes mais desejados, como: compaixão, solidariedade, respeito e dignidade não existem 
no seu saco. Embora um ou outro receba, do velho bondoso, um presente de Natal, o encanto é passageiro e a 
alegria não consegue manter acesa a chama da perseverança na dureza da vida.
Prefiro o Menino Jesus, que não conheceu o Papai Noel e nunca ganhou dele um presente, mas se deu como 
presente no seu nascimento. Viveu entre os pequenos da terra, alimentando os seus sonhos, incluindo-os no seu 
projeto de vida e, ao morrer entre os últimos, colocou os pecadores entre os primeiros no Reino dos Céus. Ele 
se fez o maior presente para todos, porque se fez SALVAÇÃO.
Que neste Natal o Papai Noel ilusório não apague a luz verdadeira que o Menino Deus veio trazer à terra e aos 
corações humanos.

Feliz e santo Natal!
Raymundo Lopes

Natal



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 12 de Dezembro de 2017 

Não basta virem e verem, 
se não souberem anunciar

Terça-feira, 18 de julho de 1995

eus queridos e amados filhos dedicados ao Msacerdócio de Cristo na América Latina! 

Vocês foram colocados por Deus e escolhidos para a 
grande missão evangelizadora deste continente. Ele está, 
por vontade Divina, predestinado a ser o embrião de uma 
nova e fértil obra redentora do anúncio da Boa Nova, 
neste milênio que morre e do outro que desponta, cheio 
de incertezas a respeito da fé.
Não será o bastante aqui chegar e ver se, à luz do Cristo 
Jesus, não souberem anunciar.
O Evangelho, primeiro necessita ser vivido, para depois 
ser anunciado; caso contrário, vocês não terão dentro de 
si a força propulsora do Espírito Santo, a guiá-los para a 
luz do Cristo Jesus.
Eu fui, por vontade de Deus, escolhida para guiá-los 
nessa tarefa, mas isto somente terá sentido e resultados 
p rá t i cos ,  s e  s e  consc ien t i za rem da  g rande 
responsabilidade sacerdotal, da qual vocês foram 
investidos pelo Sacramento da Ordem, para serem os 
pastores desse imenso rebanho. Eles querem conhecer 
um Deus que não mente nem mistifica, e isto tem que ser 
feito a partir do exemplo vindo da Igreja.
Ao se reunirem, saibam que, desse encontro, um imenso 
rebanho espera uma resposta, e ela tem de ser dada com 
objetividade, alicerçada na verdade contida nos 
ensinamentos de Jesus.
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No dia11/12/2017, Maria Elizabeth
recebeu a 65ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Senhor Deus, soberania 

Jesus é simples, sua Igreja foi fundada na simplicidade, e 
seu amor misericordioso quer atingir a todos, tendo como 
lema a descomplicação das coisas, para que todos possam 
entendê-lo. Se vocês não quiserem, por conveniência, 
escutar a minha voz de alerta, inevitavelmente escutarão a 
voz do príncipe deste mundo, representada por uma 
grande apostasia na Igreja, neste continente.
Pela quinta vez* vocês se reúnem e, fazendo uma 
retrospectiva, respondam: puderam conter a grande onda 
que hoje invade a Igreja, levando milhares de almas a 
outras seitas ou aberrações religiosas? A Igreja de Cristo 
cresce quando vocês se reúnem, ou perde cada vez mais 
adeptos neste continente? A resposta a estas duas 
perguntas somente poderá ser encontrada num profundo e 
aberto exame de consciência. Nele vocês constatarão que 
tudo o que falo tem fundamento, e meus avisos, sinais e 
aparições, tidas por vocês exageradas e sem sentido, são 
em sua maioria verdadeiras, porque são necessárias.
Vivam o Evangelho, sejam testemunhas vivas dos 
ensinamentos do Cristo. Caso contrário, dias virão em 
que estarão so-zinhos, reunidos, discutindo um Deus que 
há muito os deixou falando sozinhos*, para falar 
diretamente a um povo ávido que o procura. Eu os amo 
muito, por isso os alerto.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.172)

Comentário: A preocupação maternal de Maria com o futuro do 
cristianismo na América Latina atinge um tom patético nesta 
mensagem, na qual alerta para a “grande responsabilidade de dar ao 
imenso rebanho uma resposta alicerçada nos ensinamentos de Jesus”. 
Lembra que Jesus é simples, que Sua Igreja foi fundada na 
simplicidade e que a Sua mensagem deve ser “descomplicada”, a fim 
de estar ao alcance até dos mais simples. Caso contrário, o povo 
continuará a procurar nas seitas a resposta às suas inquietações 
interiores, e vocês – previne a Virgem – bem logo “estarão sozinhos, 
discutindo um Deus que há muito os deixou falando sozinhos”.
Uma comprovação disto os congressistas puderam tê-la no dia do 
encerramento. Na mesma hora em que os 5.000 e poucos 
participantes do Comla 5 (5º Congresso Missionário Latino 
Americano, realizado em Belo Horizonte, a partir deste dia) se 
concentravam no Mineirinho, uns 70.000 evangélicos lotavam o 
Mineirão. E lembre-se que esse Congresso vinha sendo preparado há 
um ano.
* Segundo Vittorio Messori, autor do livro-entrevista Cruzando o 
limiar da esperança, “na América Latina calcula-se que em média a 
cada hora cerca de 100 fiéis passam às seitas adventistas e 
pentecostais”. Chegou-se a este ponto porque “a piedade popular no 
pós-Concílio tornou-se um horror a tantos professores de pastoral e 
de liturgia. Certamente, nesta devoção havia erros e exageros. De 
qulquer maneira, exprimia-se o sensus fidei do povo cristão. O fato de 
multidões irem atrás de cada notícia de estátua lacrimejante soa como 
uma acusação contra a destruição desta memória. Às pessoas que 
pediam pão, os liturgistas do pós-Concílio jogaram pedras. E os 
resultados estão aí sob os olhos de todos”. Messori vê nisto um 
“portesto de base do povo de Deus contra uma certa imposição 
clerical que lhe tirou Nossa Senhora. É um movimento, receio eu, que 
a Igreja não tem mais condições de controlar”. (Revista “30 Dias”, 

<asd>


