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 graça, o dom de Deus, atua dentro das possibilidades de cada pessoa. O dom de Deus cresce e se Adesenvolve conforme as capacidades de cada qual. 
Com você, é claro, dá-se o mesmo. 
Aliás, um paralítico não pode ser campeão da São Silvestre.
Não há discriminação, simplesmente não tem as condições mínimas para tal.
Mas tem todas as condições para tornar-se um grande pintor. Sem discriminar as pessoas que não tiverem dons 
para a arte da pintura.
Convenhamos, é tolice você, ou alguém, lamentar os dons que não tem. O jeito é usar as possibilidades 
naturais que você tem, para desenvolvê-las e assim conquistar o que está a seu alcance, para inclusive adquirir 
outras capacidades e criar novas condições de sucesso.
Se houver algum fracasso, tente de novo. Cada fracasso é apenas aparente, faça um estímulo para nova 
tentativa. E não permita que haja a última tentativa de sua vida. 
O segredo dos que triunfam é começar sempre de novo.
 Escreveu alguém, que a realidade é para os que têm criatividade.
Creio que sua atitude seja a de dar graças a Deus, porque lhe deu ferramentas para construir sua vida.
Porque, na verdade, nada há que lamentar ou de que reclamar.
 

Raymundo Lopes

Tudo é possível



O Testemunho de João Batista (Jo 1,19-2 8)
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qui temos um verdadeiro interrogatório, feito a uma Apessoa que não queria responder. Naquele tempo a 
espera do Messias, pelos judeus, era angustiante. Era 

premente a sua chegada para salvá-los, definitivamente, da 
opressão romana, uma das piores que lhes havia ocorrido. Os 
judeus sofriam mais com o jugo romano, do que na escravidão 
do Egito, principalmente porque os romanos interferiam na sua 
estrutura religiosa, mas não em sua religiosa. Por isso muitos, 
vendo como João Batista se apresentava, pensavam ser ele o 
Messias tão esperado. João era destemido, impetuoso, sagaz, 
quase mal-educado, parecia um trovão. Configurava aquele 
desejo dos judeus. Eles esperavam isto mesmo: um homem de 
fé, forte, que não se intimidasse diante daquele poder 
dominante, que praguejasse contra eles desmascarando seus 
atos vergonhosos, fazendo-os cientes de seus erros. Ficaram 
impressionados com João e foram lhe fazer perguntas. 
Naquela época o batismo era comum entre os judeus e na 
maioria das religiões. Faziam-no com a imersão da pessoa na 
água, mergulhando- a e retirando-a em seguida. Isto porque o 
batismo significava purificação. Portanto, João Batista fazia 
conforme o costume. Os fariseus, de modo geral e no conceito 
da sociedade da época, eram pessoas dignas, influentes, 
cumpridoras do Torá. Representados por seus anciãos, tinham 
assento no Sinédrio. O mesmo se pode dizer dos doutores da 
lei, os escribas , que observavam fielmente a Lei Mosaica. 
Como no meio do trigo sempre existe joio, Jesus criticava 
aqueles fariseus que não faziam o que exigiam do povo, ou 
pelo que faziam por vaidade, buscando reconhecimento.
Portanto, os fariseus que enviaram aquelas pessoas a João 
estavam bem-intencionados. Não tramavam contra ele, não lhe 
preparavam uma armadilha, desejavam mesmo era saber o 
sentido daquele batismo.
Queriam saber se ali estava surgindo o Messias, anseio que há 
muito acalentavam. Este foi o motivo das perguntas que 
fizeram a João.
Assim poderiam se organizar, pois tinham poder de articulação 
inclusive no Templo. Quiseram escutar de João quem 
realmente era ele. E João foi lacônico nas três primeiras 
respostas: "Não sou o Cristo", "Não o sou (Elias)", "Não (o 
profeta)".
Até que explode numa interessante resposta à quarta pergunta: 
"Quem és, para darmos uma resposta aos que nos enviaram? 
Que dizes de ti mesmo?" E João diz: "Sou a voz que clama no 
deserto…".
Ora, eles esperavam o Messias, imbuídos de esperança, e João 
sabia disso. Por que, então, ele bradava no deserto? Não se 

grita no deserto.
Mas o deserto do qual falava era o vazio que haveria de ser 
preenchido com a presença do Messias. Aquela voz que grita 
no deserto, brada na esperança de Deus, do Messias. Muitas 
vezes esta passagem é interpretada como uma voz que clama 
em vão, mas não é. João não gritava em vão. Gritava no vazio 
daquela espera, sabendo que o Messias já estava ali. Não foi 
por acaso que estava no rio Jordão. Ele sabia que aquele era o 
momento certo, que chegava a hora do Cristo: "Aquele (…) do 
qual não sou digno de desatar a correia da sandália".
É preciso esclarecer o significado deste ato de desatar a 
sandália.
"E por que, então, batizas, se não és o Cristo nem Elias nem o 
profeta?"
Esse "por quê?" faz com que as pessoas reajam, pensem. E 
João novamente dá uma linda resposta: "Eu batizo com água. 
No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que 
vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia 
da sandália."
Era costume entre os judeus, quando o rapaz não desejasse o 
casamento com a moça que lhe fora prometida, abrir mão do 
direito de desposá-la em favor de um irmão que dela gostasse, 
ou de um descendente direto da família que ele achasse 
importante. O gesto, considerado bonito, era realizado diante 
de toda a família, em público. O noivo prometido desatava a 
correia da sandália do pretendente, a quem entregava aquela 
que seria a sua noiva. Era um ato excepcional e admirado pelos 
judeus.
Qual era, então, o grande noivo esperado, prometido? João 
sabia que era Jesus. Por isso falou que não era digno de desatar 
a correia de Sua sandália. Quer dizer: não sou digno de passar 
para esse Homem a honra de esposar a glória de Deus na terra. 
É isto que João queria falar.
Então, em razão do "por quê?", João desata este lindo discurso:
"Sou a voz que clama no deserto…". Está no meio de vocês o 
legítimo noivo, papel que não sou digno de assumir e para 
quem tenho de passar. Eu não sou o Messias nem o Elias e nem 
o profeta. Eu não sou nada. Tenho, neste momento, aquilo que 
é a minha obrigação: passar a Ele, que está no meio de vocês e 
que ainda não O conhecem. Não tiveram a honra de desposar 
essa Boa-Nova, que é o Evangelho, a Nova Aliança de Deus 
com os homens.
Este é o ponto alto deste Evangelho: João Batista passa a Jesus 
o comando da Boa-Nova.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro Código Jesus pag. 51)

ste foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: “Quem és tu?” EJoão confessou e não negou. Confessou: “Eu não sou o Messias”. Eles perguntaram: “Quem és, então? És Elias?” João 
respondeu: “Não sou”. Eles perguntaram: “És o Profeta?” Ele respondeu: “Não”. Perguntaram então: “Quem és, afinal? 

Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo?” João declarou: “Eu sou a voz que grita no 
deserto: ‘Aplainai o caminho do Senhor’” — conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos 
fariseus e perguntaram: “Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o Profeta?” João respondeu: “Eu 
batizo com água; mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a 
correia de suas sandálias”. Isso aconteceu em Betânia além do Jordão, onde João estava batizando.

Comentário do Evangelho 



sta noite tive um sonho intrigante. Estava num local árido e sem limites, parecendo um deserto, porém Echeio de gente que, de tão juntas, não se distinguia o sexo, pois se via apenas as cabeças das pessoas, e 
todas elas sem cabelos. No meio desse mar de cabeças sobressaía uma grande mesa, feita de ossos 

humanos. Diante dela sentava um homem altivo, forte, olhos de um azul brilhante, cabelos negros à altura dos 
ombros, sem barba, túnica também de um azul brilhante.
À sua esquerda vi sentada uma mulher de cabeça baixa, cujo rosto não consegui distinguir. Parecia rezar. À 
direita, quase à sua frente, de pé, estava um homem de cabelos longos, túnica branca brilhante como o sol da 
manhã. De costas para a multidão, parecia estar com toda a atenção voltada para o homem do centro.
Acima deles pairava uma nuvem, de onde saía uma energia que tudo dominava. Por trás, percebi uma página 
enorme de calendário, com as palavras: AGOSTO e QUINTA-FEIRA, mas não se conseguia ler o dia do mês e 
nem o ano.
Começaram a aproximar-se da mesa muitas pessoas com vestes de tom amarronzado. Todas ostentavam na 
cabeça algum adereço: chapéu, mitra, lenço, coroa, faixa etc. E esse homem, no centro da mesa, ia tirando aqueles 
adereços e jogando-os longe. Essas pessoas permaneciam de pé, apertadas num cubículo. Percebi que isso se dava 
pela força desprendida da nuvem que pairava no alto, pois essas pessoas não desejavam de forma alguma 
aproximar-se umas das outras.
Aconteceu então uma coisa estranha. O homem de branco, que estava de costas para a multidão, começou a tirar 
pequenos pedaços do corpo do homem de olhos brilhantes, que dominava a cena, colocando-os em potes de barro 
e entregando-os às pessoas confinadas no cubículo, para que os distribuíssem à multidão. Entretanto, apesar de 
serem retirados dele esses pedaços, seu corpo não diminuía; ao contrário, de cada pedaço que saía brotavam dois, 
e assim sua estatura só fazia crescer e seu olhar tornava-se cada vez mais brilhante.
As pessoas designadas para distribuir os pedaços do corpo entravam no meio daquela multidão comprimida com 
uma facilidade impressionante, e assim todos recebiam sua porção. À medida que cada um consumia a sua, 
olhava para a nuvem brilhante e gritava com força: “Estou entendendo agora!” A mulher, que continuava de 
cabeça baixa, me disse: “Escreva logo pela manhã o que viu!” 

Raymundo Lopes
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Um sonho Intrigante - Agosto e Quinta-feira
Raymundo sonhou e escreveu



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 02 de Janeiro de 2018 

Terça-feira, 26 de outubro de 1993

Caríssimos!
Acompanho passo a passo, com muito amor, o 
desenrolar de minhas mensagens que, num crescendo, 
vêm aos poucos colocando-os, por meio de minha 
assistência, em contato com as riquezas do espírito. 
Vocês acharão sentido no que lhes transmito, se 
refletirem sobre tudo isso com o coração voltado ao 
que ensina o Evangelho, colocado em prática e 
amparados na Eucaristia. Minhas palavras se 
perderão, misturadas a outras cujo propósito é 
confundi-los, se isto não for observado com atenção. 
Vocês são para minha Obra como a pequenina semente 
de mostarda que, com muito carinho, a conservo em 
terra fértil, regada com o sangue precioso do meu 
querido Jesus. Esta sementinha tão pequena, mas 
preciosa, dentro em breve estará germinando, 
crescendo e dando outras sementes para que, 
semeadas em locais diferentes, pela sua origem, 
produza uma linhagem capaz de enfrentar os tempos 
que se aproximam e possam defender a Igreja onde ela 
demonstra maior fragilidade: a modernização 
distanciada do que ensina Jesus.
Eu os preparo para novos tempos. Ouçam-me e façam-
se apóstolos desta era que chega ao fim. Coloquem 
agora seus corações em consonância com o Céu e 
meditem comigo.

Primeiro Mistério
Deixem Jesus tomar vida na vida de vocês. Façam dela 
uma ressurreição diária. Ressuscitem os valores 
cristãos esquecidos, são jóias preciosas condenadas ao 
esquecimento pelo progresso sem Deus. Ressuscitem 
o amor, a fé simples sem rebuscamentos, a singeleza 
da criança que cada um de vocês traz escondida em 
algum lugar do coração, e gritem sem medo: 
Meu Deus, eu acredito no Teu amor e Te tenho como 
Pai; o Senhor é minha força e meu auxílio.

Segundo Mistério
Sejam leves como a pluma levada pelo vento, para que 
flutuem num êxtase de amor e, envolvidos
pelo costume da oração sincera, possam perceber que 
Deus é real e está ao lado de vocês, desejando ser  
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Sou a mulher preocupada em salvá-los

Senhor Deus, soberania 

reconhecido em tudo que os envolve. A humanidade, 
cada vez mais materializada, caminha no sentido 
inverso ao Céu,  numa procura infrutífera, no inferno 
do desamor e da violência, de um bálsamo às suas 
dores.
Olhem para o alto, para o infinito, para a luz, lá reside 
a Esperança e seu nome é Jesus.

Terceiro Mistério
O elo do amor de Deus para com a humanidade se 
completa no discernimento, proveniente do sopro do 
Espírito Santo na vida de cada um de vocês. Saber 
distinguir entre o bem e o mal e ter forças para 
conduzir suas vidas no sentido contrário à de-sordem 
moral é uma centelha do Espírito de Deus, 
manifestado pela graça de Sua misericórdia em ajudá-
los. 
Sintam o Pentecostes incendiando seus corações para 
que, purificados por este calor, possam levar a 
verdade, em todo o seu esplendor, por todos os confins 
da terra.
Rezem pela Igreja e ofereçam-se como voluntários 
nestes tempos difíceis, onde a barca de Pedro, varrida 
pelo vento contrário, continue sua viagem ao encontro 
de Jesus, sem vacilar naquilo que defende como 
princípios cristãos a serem observados sem 
condicionamento.

Quarto Mistério
Meus filhos, estou na terra pela graça de Deus, para 
guiá-los ao Céu. Desejo ser para vocês o amparo, até 
que este tempo termine, quando então, descansada 
pelo trabalho concluído, poderei abraçá-los e entregá-
los ao Criador, como um troféu duramente 
conquistado nesta batalha contra o Diabo. 
Não me desapontem! Lutem por minha vitória! Ela 
será a vitória de vocês!

Quinto Mistério
Sou a serva do Senhor na obediência e no respeito às 
Suas leis. Sou a Mãe aflita a guiá-los nesta Obra 
Redentora. Sou aquela que não dorme, nem descansa, 
vendo-os à mercê da perdição eterna. Sou a mão que os 
afaga no sofrimento. Sou a imagem refletida na 
lágrima que corre em suas faces nas horas difíceis. Sou 
a voz que os leva a reconhecer, na Providência Divina, 
o caminho seguro ao equilíbrio em Deus. Sou a mulher 
preocupada em salvá-los.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus 
ouvidos’’. p.63) 


