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Se a nota dissesse:
Uma nota não faz melodia,
Não existiriam sinfonias.
 
Se a palavra dissesse:
Uma palavra não faz uma página,
Não existiriam os livros.
 
Se a pedra dissesse:
Uma pedra não faz uma parede,
Não existiriam casas.
 
Se a gota d'água dissesse:
Uma gota não pode fazer um rio,
Não existiriam os oceanos.
 
Se o grão de trigo dissesse:
Um grão não é uma espiga,
Não existiriam as colheitas.
 
Se o homem dissesse:
Um gesto de amor não basta,
Não existiriam nem a justiça, nem a paz, 
nem a dignidade,
Nem a felicidade na face da terra.
 
Como a sinfonia tem necessidade da nota,
Como o livro tem necessidade da palavra,
Como o oceano tem necessidade da gota,
Como a colheita tem necessidade do grão,
Assim a humanidade necessita de ti, ó 
Miryam.
Ali, onde estás com Yeshua, único e 
insubstituível.

Raymundo Lopes

Insubstituível
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esejo uma Igreja feliz com o rosto de Miryam, que Dcompreenda, acompanhe, acaricie.

Sonho também conosco nesta Igreja, acredito nela, inovo-a 
com liberdade.
O humanismo cristão, a que somos chamados a viver, afirma 
radicalmente a dignidade de cada pessoa, como Yeshua que 
estabelece entre todos os seres humanos uma fraternidade 
fundamental, ensina a compreender o trabalho, a habitar a 
criação como casa comum, fornece razões para a alegria e o 
humorismo, também no meio de uma vida muitas vezes 
deveras dura.
 
Apesar de não competir a mim dizer como realizar hoje este 
programa, permiti-me só que vos deixe uma indicação para 
os próximos anos: em cada comunidade, paróquia e 
instituição, em cada diocese e circunscrição, em cada região, 
procurai a verdade de modo sinodal a um aprofundamento 
da Evangelii Gaudium, a fim de haurir dela critérios práticos 
às suas disposições, especialmente sobre a verdade dos 
evangelhos, prioridades que estão sendo indicadas por mim.
 
Estou convicto da vossa capacidade de pôr em movimento 
criativo a verdade, para concretizar a verdade.
Estou certo disso, porque sois uma Igreja adulta, 
antiquíssima na fé, sólida nas raízes e ampla nos frutos.
Por isso sede criativos ao exprimir Yeshua, que os vossos 
antepassados a  Pedro expressaram de maneira 
incomparável.
 
Acreditai no gênio da fé sem rebuscamento, que não é 
patrimônio de papas, bispos e nem cardeais, e nem de uma 
elite, mas do povo deste país extraordinário.
Confio-vos a Miryam, que aqui no Brasil é venerada como 
Santíssima.
 
Na Capela Magnificat, onde sempre estou com os anjos 
Gabriel, Uriel e Raphael, falam dizendo Ecce Ancilla 
Domini.
Nestas palavras estamos todos nós.
Que a Igreja no Brasil as pronuncie com Miryam.
 

Raymundo Lopes

Aprecio uma Igreja cristã inquieta,
cada vez mais próxima da verdade.
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aquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse: “Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu NFilho te glorifique a ti e, porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe 
confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, 

Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de 
ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste 
do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo 
quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram 
verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por 
aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já 
não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti”.

sta é uma das passagens mais bonitas do Evangelho de João. Jesus quis nos fazer íntimos da unidade entre o Pai, Eo Filho e o Espírito Santo. Ele fala que não é do mundo e que também não o são aqueles que acolhem a Palavra, 
estes apenas estão no mundo. E diz ao Pai que não lhe pede que os tire do mundo, mas que os guarde do 

Maligno, que os preserve do mal. Afinal, como o Pai o enviou, Ele os envia ao mundo, para que o mundo creia que o Pai 
enviou o Filho.
Humanizando o Filho, quis Deus glorificar o que criou na matéria, o homem, mesmo trazendo este a herança do pecado 
original.
"Por eles Eu rogo; não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque (...) neles sou glorificado. (...) Quando Eu 
estava com eles, (...) guardei-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição." Quem são estes por quem roga, 
que recebeu do Pai, que os guardou? São os que acolhem a Palavra de Deus, que crêem no Filho, os eleitos. E quem é o 
filho da perdição? É aquela parte da humanidade que não O reconheceu, que O rejeitou, que se perdeu. E quanta coisa 
se perde!...
"Pai justo, o mundo não Te conheceu, mas Eu Te conheci e estes também conheceram que me enviaste. Eu lhes dei a 
conhecer o Teu nome e lho darei a conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e Eu neles."
Jesus nos exorta a crer que somos uma parte do Pai criador. Como Ele proveio do Pai criador, nós somos parte dessa 
herança. Voltando para o Pai. Ele nos deixa claro o que é realmente a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo, a unidade 
do homem e deste com Deus.
"Eu lhes dei a glória que me deste (Pai) para que sejam um, como nós somos um: Eu neles e Tu em mim, para que sejam 
perfeitos na unidade." Jesus nos coloca numa intimidade muito grande com a Santíssima Trindade. Ele nos incita a 
compreender toda a unidade da espiritualidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta unidade que temos de vencer 
na carne, na humanidade, como Ele, o Verbo encarnado, venceu a morte. Podemos fazer a mesma coisa. Temos a 
possibilidade de sermos "perfeitos na unidade," nos transformarmos num corpo glorificado, como Maria Santíssima se 
transformou, para que estejamos com Ele e contemplemos a Sua glória.
"Eu neles e Tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade." Isto quer dizer que a finalidade do ser humano é ser santo. 
Não é fácil, por causa da nossa fraqueza. Mas temos um exemplo vivo diante de nós que é Nossa Senhora. Ela nos 
disse: "Sejam perfeitos como o Pai é perfeito!
Interroguem-se: isto é possível? Amem-se, é a resposta."
Naquele momento em que Jesus orava ao Pai, Ele não se despedia, estava glorificando o Pai diante daquelas pessoas, 
mostrando o poder da unidade de Deus com os homens, através da Trindade Divina, o poder da unidade dos homens 
através de tudo aquilo que o espírito lhes fornece.
O poder do homem fazer coisas como dizer à montanha: atira-te ao mar, e ela vai obedecer. Parece figura de retórica, 
mas não é, se tivermos fé.
É uma passagem para ler, refletir e interiorizar o que Jesus fala. 

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, extraído do livro “Código Jesus”, p. 1 92-1 93)

Comentário do Evangelho

Glorifica-me, Pai, junto de Ti (Jo 17,1-11 )



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 15 de Maio de 2018 
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No dia 09/05/2018, Vedra Teixeira
recebeu a 81ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Quero vocês edificados em Cristo, 
sobre a rocha da Igreja Triunfante

Terça-feira, 27 de agosto de 1996

Caríssimos! 
Sobre esta quantidade enorme de mensagens em todo o 
mundo, a mim atribuídas, feliz será aquele que me 
reconhecer, não pela carne e nem pelo sangue, mas pela 
graça do Pai que está no Céu, que sou aquela que esmaga a 
cabeça da serpente da soberba que os induz ao pecado.
Deus, em sua misericórdia, permite minha vinda à terra , 
para lembrar a todos, mais uma vez, que a Igreja de Cristo 
sairá triunfante, e nada interromperá seu curso na história, 
tirando-os das trevas e guiando-os à Luz.
Eu quero vocês edificados em Cristo, sobre a rocha 
inabalável da Igreja Triunfante, razão pela qual insisto tanto 
em falar-lhes, através de mensagens e sinais. E, pela força 
do Amor de Deus, as portas do inferno não prevalecerão 
contra ela.
Usem do meu Rosário e do que lhes forneci neste período, 
que serão protegidos pelo Céu, quando a Justiça de Deus 
cair sobre a terra.
Eu os conscientizei, dando-lhes como sinal o meu escudo; 
ensinei-os, com Jesus, a unirem nossos Corações em prol da 
Igreja, e lhes mostrei como chamar sobre vocês o Espírito 
Santo.
Façam uso disso e me reconhecerão, no caminho da 
salvação, como aquela que deseja guiá-los ao Céu.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.235)

Comentário: No penúltimo parágrafo, nossa querida Mãe faz alusão à 
aliança de amor que selou conosco – a Medalha Missionária, o Pai-Nosso da 
Esperança e o Terço da Divina Chama – quando diz: “Eu os conscientizei, dando-
lhes como sinal o meu escudo; ensinei-os com Jesus a unirem nossos Corações em 
prol da Igreja, e lhes mostrei como chamar sobre vocês o Espírito Santo”. Maria 
nos quer edificados em Cristo. Bastaria isto para nos colocarmos em defesa de suas 
palavras, porque, sobre a rocha de Pedro, estaremos imunes a esta onda de 
materialismo e pseudomisticismo que avassala a terra, nestes tempos finais.

Ao Pai Todo-Poderoso 

Pai Todo-Poderoso, és a luz diante de minha 
escuridão, és a sabedoria diante da minha ignorância, 
és a personificação da grandeza da minha pequenez. 
Meu Pai Celeste, invade meu espírito com Teu 
Espírito, para que eu possa discernir quão finito eu sou 
diante do Teu infinito poder.
Amém.

Ao Filho de Deus

Meu Jesus, Tu és o amor e eu sou, diante do Pai 
Celeste, o reflexo do desamor. Tu és a bondade e eu Te 
retribuo com a maldade, que teima em brotar no meu 
coração endurecido pelo pecado. Meu Jesus, anima 
minha alma, enfraquecida e escurecida, com a luz da 
Tua presença, e faz renascer o esplendor da confiança, 
para que eu possa entender e aceitar os Teus desígnios. 
Meu Jesus, atua no meu corpo, para que o meu espírito 
possa almejar encontrar-Te no eterno.
Amém.

Ao Espírito de Deus

Espírito Celeste, quero receber-Te em minha alma, 
como um bálsamo que acalma meu íntimo agitado 
pelo pecado da soberba. Desce, Espírito do Amor, 
para livrar-me do desamor. Desce, Espírito da 
Sabedoria, para livrar-me da ignorância sobre as 
coisas do Céu. Desce, Espírito da Pureza, para livrar-
me da impureza do pecado, e faz-me casto(a) para 
enfrentar a luxúria dominante, mascarada pelo 
progresso sem Deus. Deixa descer sobre mim uma 
ínfima partícula do Teu poder curador, e faz minha 
alma translúcida como o mais puro cristal. Faz-me 
digno (a) de ser reconhecido (a) como a imagem e 
semelhança do Deus, Criador de todas as coisas.
Amém.


