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m geral vivemos num ambiente de agressão, violência, brutalidade com os que nos rodeiam, Esomos impiedosos pela ambição, pelo impulso.

Qualquer talento que tenhamos, qualquer insignificante capacidade para rezar aos papas exigem 
expressão; e desta vez fazemos uma coisa de enorme importância, por meio da qual esperamos 
conquistar a Igreja cristã para a segunda vinda de Yeshua.

Em graus diferentes tal é a vida de todos nós, com todas as suas satisfações, frustrações e 
desespero.

Ora, essas orações devem verificar-se à própria semente do pensamento de Miryam e não nas 
expressões exteriores que estão nelas, e isto só acontecerá se compreendermos o inteiro processo 
do pensamento da Mãe, que é a palavra e a ideia de Yeshua.
Tomai por exemplo o assunto dos pedidos e o pensamento da palavra deYeshua e não d'Aquele 
que tudo comanda. Só alcançaremos a imensidade dessa coisa imensurável, qualquer que ela 
seja, quando já não houver crença de que Yeshua está às portas, quando não houver completa 
independência e segurança da Igreja e dos líderes religiosos. Refiro-me a uma mudança que se 
deve operar na própria comunidade cristã, no pensamento de Deus.

     
Raymundo Lopes

Ambiente em que vivemos
 



O Pai Nosso - (Mt 6,7-15)
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Comentário do Evangelho 

aquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles Npensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, 
muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o 

teu reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós 
perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não 
perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes".

esus, ao nos ensinar a orar, nos ensina a oração do Pai JNosso. Nossa primeira percepção é de que Jesus está nos 
ensinando a orar. Mas, se nós formos ler com mais 

acuidade, mais atenção, se nós formos dar valor a toda aquela 
catequese do Cristo, veremos que Jesus está nos chamando a 
atenção para o livre arbítrio. Nos versículos anteriores, Jesus 
diz que “tudo que ligares na terra será ligado no Céu e tudo que 
desligares na terra será desligado no Céu”. Jesus nos chama a 
atenção, na oração do Pai Nosso, para a seguinte idéia: se se 
perdorar aquelas pessoas que te tem ofendido, Deus vai 
perdoar os teus pecados. Se não perdorar aquelas pessoas que 
te tem ofendido, Deus não vai perdoar os teus pecados. Quer 
dizer, Jesus está nos chamando a atenção para o livre arbítrio, 
essa coisa terrível que pesa sobre a nossa cabeça, que nos dá 
toda uma permissão para ser contra Deus, para ser contra a 
vontade de Deus, para dizer “sim” na ora errada, para dizer 
“não” na ora errada. Somente Deus sabe os nossos propósitos, 
somente Deus sabe o que é bom para nós, e nós não confiamos 
na providência divina! Então, hoje, nesta oração do Pai Nosso, 
o que fica mais evidente, o que nos mostra, com tanta força, 
aquela característica da evangelização de Jesus, não é 
simplesmente rezar o Pai Nosso. Quando rezarem o Pai Nosso, 
se vocês não perdoarem as ofensas dos semelhantes, Deus não 
vai perdoar a ofensa de vocês. Agora, se vocês perdoarem, 
Deus vai perdoar as ofensas de vocês. É a mesma coisa que 
Jesus disse anteriormente, tudo que ligares na terra será ligado 
no Céu e tudo que desligares na terra será desligado no Céu. 
Quanta gente está ligando coisa que não deve, quanta gente 
está desligando coisa que não deve. Você já pensou, desligar 
uma coisa que não deve, você está desligando no Céu! Você 
está responsável, porque o Pai Nosso nos chama a atenção para 
a responsabilidade diante de Deus. Por isso não adianta só 
chamar a Deus de Papai. Porque quando nós temos a 
responsabilidade de chamar Deus de Papai, de “Aba”, isso 
quer dizer que Deus quer a mesma intimidade conosco, ele 
quer participar do nosso dia-a-dia, ele quer nos instruir em 
nosso dia-adia, e a primeira prerrogativa de Deus é o perdão. 
Deus não condena ninguém. A primeira coisa que Deus exige 
de nós, porque é uma lei de Deus, é uma lei universal, é uma lei 
de todo o universo, é a lei baseada no perdão, porque nós 
somos criaturas, nós surgimos da falta, nós vamos morrer na 
falta. Ninguém teria essa intimidade com Deus, de chamá-lo 
de Papai, se não fosse na bondade de Deus, nessa justiça de 
Deus nos mostrando esse caminho do perdão, para porder 
termos essa condição de chamá-lo de “Aba”, Papai. Na oração 
do Pai Nosso, Jesus está nos chamando a atenção sobre uma lei 

maior, que é o livre arbítrio. Se vocês não perdoarem os 
pecados das pessoas, Deus não vai perdoar os teus pecados. 
Você já pensou que coisa terrível isso! É bom refletir na 
seguinte indagação: quando estiver diante de Deus corre-se o 
risco de, achando que está “com o rei na barriga”, Deus 
condená-lo, porque você não perdoou os pecados das pessoas, 
portanto, você fez com que nos Céu, também, não fossem 
perdoados esses pecados. Logo, somos responsáveis pelos 
pecados das pessoas, somos responsáveis por aquilo que 
fizemos na terra. Porque Deus, quando nos deu o livre arbítrio, 
em contrapartida nos exigiu que essa responsabilidade em usar 
essa lei do perdão fosse rígida. E, muitas vezes, nós não 
sabemos usar essas prerrogativas da lei. E isso é muito sério, 
meu Deus! E isso nos leva à condições de servos inúteis. Por 
isso é necessário sempre lembrar que se deve querer ser um 
servo útil. Por que? Porque Deus não faz uma coisa para ser 
inútil. Mas você pode conseguir ser inútil quando você não 
perdoa, quando você passa a julgar as pessoas, um julgamento 
que não é próprio teu, de autoridade tua. Então, Jesus nos 
chama a atenção, tudo que vocês ligarem na terra será ligado 
no Céu. Pode-se “ligar”, julgar, um ladrão sem vergonha, um 
assassino, Deus vai responder sobre o teu julgamento, mas ele 
vai te cobrar lá em cima. E se se desliga na terra, vai desligar lá 
em cima. A nossa intimidade com Deus, a nossa aliança com 
Deus, gira em torno dessa afirmativa de que somos criaturas 
responsáveis diante de Deus, somos criaturas que Deus nos 
criou para respondê-lo a respeito das coisas do nosso dia-a-dia, 
do nosso perpétuo caminhar de criaturas de Deus. Deus nos 
cobra, a todo o momento, parece que não, mas cobra. Deus não 
é essa misericórdia infinita de que tudo mundo fala, de “maria-
vai-com-as-outras”, “seja o que Deus quiser”. Eu escuto muito 
isso: “Seja o que Deus quiser, mas eu estou fazendo a minha 
vontade!”. Então não é “Seja o que Deus quiser”. A 
misericórdia de Deus age juntamente com sua Lei.
Eu costumo falar a vocês, quando está chovendo na cabeça de 
vocês abra um guarda-chuva, não pede a Deus para parar de 
chover não, porque, às vezes, a chuva é necessária, essa 
quantidade de coisas que caem em nossas cabeças são 
necessárias. Abra o guarda-chuva porque esse guarda-chuva é 
toda aquela proteção para que você se identifique com a 
aliança de Deus, isso é muito importante. Perdoem as faltas das 
pessoas. É muito mais fácil perdoar. Você já pensou o ato de 
“não perdoar”, a pessoa carrega aquela carga toda de “não 
perdoar”, você já pensou a carga daquilo ali? É terrível!

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do site www.espacomissionario.com, 23/02/2010)
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I – Esse dia marcou, em 1992, na igreja de São Sebastião, do bairro Barro Preto, o 
início dos nove primeiros encontros semanais que Nossa Senhora pedira a 
Raymundo Lopes, o que depois viria a ser a Obra Missionária. 

II – Em 1995, na igreja de São Bento, no bairro São Bento, esse dia se notabilizou por 
três motivos:

1)    a abertura do 3º Selo – o Terço da Divina Chama, por Nossa Senhora, em 
companhia de Sta. Catarina Labouré e Sta. Teresinha do Menino Jesus. Nesta linda 
oração Ela nos mostra como chamarmos sobre nós o Espírito Santo, de grande 
importância para estes “tempos confusos e difíceis”: “Vinde, Espírito Santo, sede a 
nossa força e o nosso entendimento”;

2)    a revelação do documento Final de Milênio II, onde Ela começa dizendo: “Vocês 
estão vivendo os momentos universais que tanto profetizou Daniel! (…) Por isso, 
Jesus pediu para que dessem atenção a Daniel.”

3)    entrega dos cinco últimos terços aos “pequeninos especiais”, como chamou 
aqueles que receberam os doze terços com as iniciais dos Apóstolos: “Estes terços 
representam um presente meu para pessoas especiais, das quais espero uma 
dedicação muito grande à minha Obra na América Latina e especialmente no Brasil. 

Estes terços possuem as minhas bênçãos. (…)” 

III – E no ano de 1997, na Praça do Papa, presentes cerca de 30 a 40 mil pessoas, Nossa Senhora veio neste dia 
acompanhada de Jesus em Sua glória, e uma incalculável multidão de espíritos celestes inundou o firmamento de BH. 
Neste encontro é passado ao Raymundo Lopes o documento Final de Milênio III e ocorrido o diálogo Por fim o meu 
Coração Imaculado triunfará, este só agora tornado público. No documento Jesus lhe disse: “Raymundo, permiti que, 
por um período da Terra, minha Mãe viesse até você, para lhe entregar uma importante missão. Suas palavras deverão 
ser colocadas em público, … A muitos, o alerta pelo perigo que corre a humanidade foi dado. (…) Entreguei nas mãos 
de minha Mãe o destino da Obra Missionária em seu continente, e entrego agora aos que perseveram a seu lado a 
missão de levar em frente o que foi mostrado por Ela, através de você. Não poderei obrigá-los; entretanto, alerto-os de 
que estará nas mãos desta geração a salvação de milhares de almas na América Latina. (…) Darei a mão a todos que me 
reconhecerem e caminharem ao meu encontro, independente de credo ou cultura. (…) A minha Igreja caminhará para o 
futuro, trôpega e vacilante, diante do desafio de uma renovação ditada pelo materialismo, e os seus dogmas cairão por 
terra, um a um, frente a uma ciência em contramão com o divino, se não for tomada agora uma posição que estanque 
este processo."

Depois, Maria Santíssima lhe disse, entre outras coisas: “(…) Como já lhe esclareci, por determinação de Deus, 
deverei estar ausente de minhas manifestações por três marcas e meia do seu tempo, quando não serei vista na terra.”



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 20 de Fevereiro de 2018 
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Mensagem de Nossa Senhora

Meus filhos queridos!
O ano está findando, e um novo se aproxima no 
horizonte.
Agradeçamos ao Pai Celeste por ter criado o tempo que 
passa e a eternidade que não termina nunca.
As esperanças são renovadas, como as flores na 
primavera.
Agradeçamos a Ele pela esperança que todos os dias 
desperta em nós os sentimentos de fé, amor e caridade.
Eu desejo vê-los com os corações renovados em 
Cristo; portanto, é necessário que levem a sério meus 
conselhos e percebam os meus sinais.
Abro a todos vocês o meu amor materno, e os abençôo 
para que se coloquem à disposição de Deus.
Tenham confiança no Pai que está no Céu.
Construam em seus corações, a cada momento que 
passa, a esperança, para a glória do Seu nome.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.139)

Comentário: Nossa Senhora, com o coração aberto para 
nós, fala de paz e de esperança. Pede-nos para termos 
confiança em Deus, para construirmos a esperança em 
nossos corações. Nós, Missionários do Coração Imaculado, 
temos feito de tudo para levar a vocês o que pede Nossa 
Senhora: uma vivência com o Terço e com a Eucaristia. 
Desejamos a todos muita paz e muita confiança em Deus, 
que não nos abandona nunca.

Abro a todos vocês o meu amor materno, 
para que construam a esperança

Terça-feira, 27 de dezembro de 1994
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Maria é minha Mãe!

om seu manto maternal me ampara, e com o Pão CEucarístico que me proporciona, me alimenta.
Ela é minha Mãe!
Lanço-me a seus braços e ela me estreita contra o seu 
Coração. Escuto-a e sua palavra me instrui; olho-a e sua 
beleza me ilumina; invoco-a e sua bondade me atende.
Ela é minha Mãe!
Débil, conforta-me; doente, sara-me; morta pelo pecado, 
dá-me a vida da graça.
Ela é minha Mãe!
Na luta, socorre-me; na tentação, auxilia-me; na 
angústia, consola-me.
Ela é minha Mãe!
Quando procuro a Jesus, ela me conduz; quando a seus 
pés venho, apresenta-me; quando choro as minhas 
faltas, alenta-me; pedindo-lhe favores, protege-me.
Ela é minha Mãe!
Durante a vida, guia meus passos ao Céu; na morte, 
acompanhará minha alma, e espero receber de suas mãos 
a coroa eterna na glória.
Ela é minha Mãe!
Quanto sois boa, doce e bela, ó Maria!
Maria é minha Mãe!

<asd>


