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nde houver uma árvore para plantar, planta-a tu; onde houver um erro para corrigir, corrige-o tu; onde Ohouver uma tarefa em que todos a recusam, aceita-a tu.

Só em quem tira a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades dos problemas há a alegria de ser 
sincero e de ser justo. 

Há, porém, mais do que isso, a formosa, a imensa alegria de servir.

Como seria triste o mundo se tudo estivesse feito, se não houvesse roseira para plantar, uma iniciativa para 
tomar.

Não te seduzam as obras fáceis, é belo fazer tudo o que os outros se recusam a executar.
Não cometerás, porém, o erro de pensar que só tem merecimento executar as grandes obras, há pequenos 
préstimos que são bons serviços: enfeitar uma mesa, arrumar uns livros, pentear uma criança.

Aquele é quem critica, este é quem destrói.

Sê tu quem serve. O servir não é próprio dos seres inferiores. Deus, que nos dá o fruto e a luz, serve. Poderia 
chamar-se o serviço, se tem seus olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta todos os dias:“Serviste hoje? A 
quem?”

A árvore ao teu amigo, à tua mãe?
Raymundo  Lopes

 Toda a natureza é um anelo de serviço.
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Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva.
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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.”

Miryam
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Comentário do Evangelho 

aquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: “Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, Nmas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito”. Nicodemos 
perguntou: “Como é que isso pode acontecer?” Respondeu-lhe Jesus: “Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas 

coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós 
não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do 
céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a 
serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida 
eterna”.

ste Evangelho tem ensinamentos aos quais devemos dar muita atenção. Quando Jesus responde a Nicodemos: "Em Everdade te digo: se não nasceres de novo não verás o Reino de Deus."; e "Em verdade te digo: quem não nascer da água e 
do espírito não pode entrar no Reino de Deus", significa nascer para algo mais elevado, abrir-se às palavras e 

ensinamentos do Pai, transmitidas por Jesus, "crer e permanecer na Palavra".
O nascimento na carne acontece na terra, por isso passamos a ter contato com as coisas da terra, aprendemos o que é da matéria, 
tudo aquilo que vemos e conhecemos com os nossos sentidos, com os olhos da matéria. Mas, se desenvolvermos os olhos do 
espírito, veremos as coisas do espírito, nasceremos para as coisas de Deus. Isto só não é fácil por causa do nosso pecado. 
Portanto, nascer de novo é conhecer e viver as coisas do espírito, que estão acima das coisas da matéria.
Jesus nos fala de duas situações pelas quais o ser humano pode passar na terra. Uma é aquela que se refere à cultura intelectual, 
adquirida através do conhecimento, do contato com as coisas do mundo: o saber; outra é a cultura do espírito, adquirida através 
dos ensinamentos de Deus: a sabedoria. Pode o maior sábio do mundo ser o mais ignorante das coisas de Deus; assim como o 
indivíduo mais inculto ser um grande conhecedor das coisas de Deus.
Quando uma pessoa nasce do espírito, começa a entender que faz parte de algo sublime. Isto passa a influenciá-la na sua 
sabedoria. A sua inteligência se abre também a um maior entendimento das coisas da terra, pois passa a observar mais, a ficar 
mais atenta.
O ser humano é carne e espírito. O espírito é esse que deve nascer de novo, do alto, numa contínua procura de Deus. Entendemos 
isso quando Jesus comparou o Reino de Deus com a situação daquela mulher que perdeu uma moeda e varreu a casa até encontrá-
la. Isto é a procura do renascimento do espírito. A pessoa precisa renascer, numa incessante busca das coisas do espírito.
Jesus explicava isto a Nicodemos e ele não entendia, por isso disse: "Se tratando de coisas terrenas, não me crês, como crerás, se 
te falar das celestiais?"
Os santos eram pessoas geralmente "simples, mas com um grande conhecimento das coisas de Deus", por isso tinham também 
maior compreensão das coisas da terra.
São Cura d’Ars era uma pessoa simples e foi um dos maiores confessores, porque começou a entender a alma humana. Santa 
Catarina de Sena tinha toda uma estrutura racional que mudou completamente, após nascer do espírito. Outros santos como 
Santa Teresa d’Ávila, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Santo Agostinho foram pessoas que nasceram de novo. 
Adquiriram sabedoria, sabiam se relacionar bem com as pessoas, sendo consideradas inteligentíssimas.
Temos na Igreja outros exemplos bonitos: São Benedito, São MartinhoT São Benedito era uma pessoa de pouca expressão, que 
só conseguia falar assim: "Senhor, cheguei, estou aqui!" Jesus chegou inclusive a responder-lhe: "Eu também estou aqui, 
Benedito." Ele era muçulmano. São Martinho era filho de mãe solteira, seu pai tornou-se governador. Foi impressionante a sua 
transformação e admirável a sua sabedoria.
Nascer do espírito e se tornar santo, é isto que Deus quer de nós. Ele quer que nasçamos para a santidade, para a vida eterna.

(explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, extraído do Livro "Código Jesus", p. 101-102)

Jesus com Nicodemos (Jo 3,7-15)



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 10 de Abril de 2018 
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No dia 04/04/2018,  Antônia Laurinda
recebeu a 76ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Deixem reviver em vocês a prudência 
e a inteligência com Deus

Terça-feira, 29 de abril de 1994

Caríssimos!
É necessário que vocês tomem conhecimento de onde 
reside a prudência e a inteligência a fim de que, 
somadas, saibam onde encontrar a felicidade e a paz 
interior.
Meus filhos, estas virtudes, colocadas a serviço de 
Deus, os levarão a conviverem com o discernimento, 
na solução dos problemas que os afligem.
Pelo uso da prudência, enfrentarão com esperança o 
caminho nevoento que os conduz ao futuro.
Fazendo uso do intelecto, cairá a névoa que embaça os 
olhos de vocês ao mirarem o mal que os envolve e a 
seus filhos, podendo, desta forma, guiá-los à luz de 
Cristo.
Tenho pedido muito, neste período que sucedeu à 
comemoração da vitória de meu Filho contra a morte, 
resgatando-os ao Pai Celeste, que ressuscitem valores 
como o amor, a honestidade e a justiça.
Hoje, exorto-os a deixarem reviver em vocês a 
prudência e a inteligência com Deus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.97)

Comentário: Nossa Senhora volta a insistir no assunto pascal, 
pedindo que deixemos ressuscitar valores há muito esquecidos e 
abandonados. A Virgem Maria deixa claro que a inteligência tem 
que ser usada com prudência, para alcançarmos a paz de espírito e 
a felicidade. Prestemos atenção nestas palavras, pois aí está a 
chave da porta que nos levará a uma geração intelectualizada em 
Deus, com vistas às coisas do Céu.
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Capela Magnificat

Senhor Deus, soberania 

17 de março às 17 horas

Oração pelas almas do Purgatório

enhor Jesus, Disseste a Teus Apóstolos que devemos Spedir 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 muitas 
vezes a 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.

Oração Pela Igreja

<asd>
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