
OBRA MISSIONÁRIA
Ano VII – Nº 325 – 22 de Maio de 2018

unca me senti tão perto de ti, Nquando fiz 77 anos, nunca me 
senti tão calmo, tão contente e 

com tanta fé. Acho que foram as 
maravilhas que Miryam fez em mim.
Sabe, Yeshua, hoje eu entendo porque 
disseste - Afasta de mim este cálice, 
hoje sei porque disseste - Pai, em tuas 
mãos entrego o meu espírito.
Porque disseste tantas coisas lindas, 
para aquela gente que não entendeu 
nada. Mas, talvez, no dia em que eles se 
sentirem como eu me sinto hoje, 
entenderão tudo.
É maravilhoso, Yeshua, a gente ter um 
Deus para crer.
Dia 21 de abril completei 77 anos de 
vida.
Não sei se nesses 77 anos tenho vivido 
realmente, mas pelo menos tenho a 
consciência de ter tentado.
Talvez esta seja a fase mais difícil na 
vida de alguém.
 
Tenho desejos e não sei se quero-os.
Tenho vontades e não sei se desejo-as.
Tenho objetivos, mas não sei se quero 
lutar por eles.
Tenho ideias, mas não sei se quero 
concretizá-las.
Tenho medo, mas às vezes sinto muita 
força.
Tenho liberdade, mas não sei se saberei 
usufruí-la.
Tenho amores, mas não sei se saberei 
amá-los.
Tenho 77 anos, mas não sei se vale a 
pena tê-los.
Acho que sim, pois tudo do Senhor é 
perfeito.
 

Raymundo  Lopes 

Deus
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aquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava Nensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: “O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas, 
três dias após sua morte, ele ressuscitará”.
Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em 
casa, Jesus perguntou-lhes: “Que discutíeis pelo caminho?” Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido 
quem era o maior.
Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse: “Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a 
todos!” Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: “Quem acolher em meu nome uma dessas 
crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo, não a mim, mas àquele que me enviou”.

este Evangelho Jesus fala sobre o nascimento da Igreja. Jesus atravessava a Galiléia. Galiléia era o ponto que ligava NJerusalém a uma outra parte de onde vinha muita gente. Ligava aquele ponto central a uma porção de coisas. Portanto, se 
Jesus atravessou a Galiléia é porque Ele estava vindo daquela parte de Jerusalém. Ele estava atravessando todo aquele ponto de 
convergência, todo aquele ponto de união da Galiléia, mas para estar do outro lado. Jesus não queria que ninguém soubesse disso, 
porque ele estava aproveitando esta travessia, esse ponto de referência, para falar e ensinar aos discípulos sobre a Sua Igreja. Jesus 
reservava aquele momento para falar com os discípulos e por isso disse-lhes que queria conversar com eles e não queria que 
ninguém soubesse. Jesus disse-lhes que: “O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas três 
dias após a sua morte ele ressuscitará”. É claro que os apóstolos ficaram preocupados. Que idéia é essa do Cristo? Quem é esse 
Filho do Homem que vai ser morto e três dias depois vai ressuscitar? Esta atitude daqueles homens mostrava a Igreja que estava 
começando, estava verde e não estava conseguindo entender nada, ainda. Por isso que Jesus pediu que não queria muita gente 
com ele, queria conversar em particular com os discípulos. O choque de pensamentos entre o humano e o Divino foi esse: como 
entender que o Filho do Homem vai ser entregue, eles o matarão, mas três dias depois o terão de volta? É claro, a Igreja, que estava 
nascendo não entendeu. Eles chegaram em Cafarnaum. Estando em casa (interessante, Marcos é o único a colocar no evangelho 
que Jesus fala assim) quer dizer, no Céu, estando no Céu, três dias depois. Olha só como Jesus jogou a coisa prontinha para eles, o 
Filho do Homem vai ser entregue, eles o matarão, três dias depois ressuscitará. Depois estando no céu, quer dizer, estando em 
casa, quer dizer, Jesus, já no Divino, já naquela estrutura toda colocada como divino, Ele pergunta a Igreja: O que vocês estão 
discutindo? Isso é terrível! Se nós quisermos entender bem tudo isso vamos ver o Cristo Divinizado, o Cristo Glorioso dizendo: - 
O que vocês estão discutindo? Quer dizer que vocês, Igreja, estão discutindo comigo Divino, que conheço tudo! Percebo e sei 
muito bem o que vocês estão falando! Ali, naquele momento, eles estavam discutindo uma coisa crucial na Igreja de hoje, quem é 
a maior, a Igreja humana? Jesus fez essa pergunta a eles e continua fazendo a mesma pergunta à Igreja hoje: - O que vocês estão 
discutindo? Eles responderam: - Nós estamos discutindo quem é o maior na Igreja, quem é o Bispo, quem é o Cardeal quem é o 
padre, quem é o sacristão, quem reza Ave-Maria, quem não reza! Quem defende a Eucaristia, quem não defende! É isso que 
estamos discutindo. Nós queremos saber qual o nosso lugar na Igreja humana. Jesus sentou-se, chamou os doze, quer dizer, 
chamou a Igreja e disse-lhe que ”Se alguém quiser ser o primeiro que seja o ultimo de todos e seja aquele que serve a todos”. Jesus 
estava falando que, Se eles traçarem uma linha de várias formas, o primeiro no ponto inicial da linha coloca-se primeiro e, no traço 
do meio daquela linha, é a morte, quer dizer, a Igreja humana caminha e ela atravessa pela morte e vai dar de cara com a Igreja 
divina não é isso? Não tem jeito porque do outro lado você acerta ou você estraga tudo. Então nesse caminhar da Igreja humana 
nesse ponto de convergência do nosso nascimento até a morte, todo mundo quer ser o primeiro, mas esse primeiro termina na 
morte, não tem jeito, a morte é o ponto de referência onde termina todos os viventes. Então por isso que Jesus falou assim: “Se 
vocês quiserem ser os primeiros, sejam os últimos”. Porque, naquele ponto da morte, será o primeiro na vida eterna. É muito fácil 
de entender isso! Se você quer ser o primeiro, seja o ultimo aqui para você ser o primeiro na linha de convergência da Igreja 
Divina. Você nasce, você quer ser o primeiro, não fica preocupado, seja o primeiro na hora da morte que, às vezes, sairá como o 
primeiro na igreja Divina, é isso que Jesus esta falando. Em seguida, Jesus pegou uma criança no meio deles, quer dizer, pegou a 
Igreja pequenininha nascendo no meio deles, colocou-a no colo e, abraçando-a, fala assim: “Quem acolher em meu nome uma 
dessas crianças é a mim que está acolhendo”. Se vocês acolherem essa Igreja que está nascendo no meio de vocês, é a mim que 
estão acolhendo. E depois ele completa: “Quem acolher esta criança, esta acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou”. 
Jesus, aqui, nos dá a característica da Igreja nascendo. Nesta parte do Evangelho de Marcos é Jesus falando sobre a Igreja nascente 
e mostrando como devemos agir. Nessa linha do meio da morte se você é o primeiro, até lá você será o ultimo. Seja o ultimo aqui, 
para ser o primeiro lá, porque o Divino vem ao contrario do humano. Ele vem contra a morte. Nós primeiro precisamos morrer 
para iniciar uma vida, você não inicia primeiro se você for o primeiro no inicio. Se você é o primeiro no inicio como que você vai 
chegar a ser primeiro na hora da morte! Você terá que fazer o contraria, seja o último, nascendo primeiro aqui, que aí, você poderá 
ser o primeiro lá, caso contrário, não tem jeito. É muito simples este Evangelho, basta observar direitinho o que Jesus está falando 
sobre o nascimento da Igreja. Quem acolher esta criança, quem acolher isto que estou falando, estará me acolhendo. E quem 
acolher dessa forma estará acolhendo a meu Pai que esta no céu. Jesus está colocando muito claro aqui, que nós temos que 
respeitar e entender a Igreja divina, a Igreja humana, enfim toda Igreja. 

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, em 21 /02/2006)

Comentário do Evangelho

O Nascimento da Igreja (Mc 9,30-37)
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Adeus

oi num dia, durante os primeiros meses, que a escutei pela Fprimeira vez. Eu estava no quarto dormindo, e quando fui à 
sala, ela lá estava envolta em nuvens. Quando parei para 

deixá-la falar lembranças de minha infância, começaram a 
ressurgir: um balanço de câmara-de-ar, longas fitas de seda no 
cabelo de minha vovó-bi, algodão-de-açúcar de Sá Donana, balas 
puxa-puxa de mamãe. Foi um momento sublime.
Na madrugada da terça-feira tornei a escutá-la e sonhando vê-la de 
pé, quando o dia começava a surgir.
Depois disso eu a via sempre. Tinha longos cabelos e usava uma 
túnica branca. Nunca vi claramente seu rosto, estava sempre com 
muito brilho. 
Quem era ela? 
Porque a via com muita frequência, procurei aproximar-me dela; 
mas, quando  chegava, ela se afastava.
Sempre voltava, porém, ficava esperando eu falar. Mas 
aproximou-se a data de seu afastamento, eu tinha pouco tempo 
para pensar no Daniel calado que esperava, porque eu não sabia.
Chegou afinal o dia, com sua agitação e tensão e um toque de 
tristeza. Durante o dia todo eu tinha estado correndo de um lado 
para outro, procurando conservar as lembranças dos últimos anos e 
de quem ia separar-me.
Quando saí ao seu encontro, parecia estar faltando alguma coisa, 
percebi que não a veria mais e naquele dia, de repente, me senti 
muito solitário.
Os anos passaram-se depressa. 
Quando nos viramos para o adeus central, a fim de retirar-me 
desfilando meus anos, olhei para a Igreja e vi-lhe o rosto 
procurando.
Lá estava ela sentada junto à Sá Donana, e vi pela primeira vez. 
Naquele breve  momento, compreendi quem era ela e por que 
estava ali. Uma tristeza irresistível se apoderou de mim. Aquilo era 
a encruzilhada da vida, ela viera para dizer-me adeus.
Talvez eu a visse ainda em algum lugar do Céu, bem diferente; mas 
nunca seria como se fora na terra. Nossos anos, passando, estavam 
terminando. 
Eu teria de continuar sem ela. 
Ao sair pela porta da vida, olharei pela última vez. 
Ela havia partido, eu sabia que era assim.
 

Raymundo Lopes



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 22 de Maio de 2018 
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No dia 18/05/2018, Igor Souki
recebeu a 82ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Eu sou a Mãe terrena do Amor
Terça-feira, 14 de maio de 1994

Desejo falar-lhes sobre as graças de Deus provenientes do 
Seu amor misericordioso.
Meus filhos caríssimos, o mundo seria um Paraíso se todos 
quisessem usufruir da força do amor. O pecado original e as 
li-mitações impostas, então, pela matéria, os impedem de 
vislumbrar as grandezas do infinito e entenderem todo o 
universo criado pela força do amor de Deus.
Por força deste amor, Deus permitiu que, através da minha 
pessoa, as graças a serem derramadas sobre vocês fossem 
por mim intermediadas, porque, por Sua vontade e minha 
aceitação aos Seus desígnios, o Verbo se fez Carne e 
entendi, por fim, na eternidade, o que significa este ato de 
amor, pelo simples fato de ter sido escolhida para ser a Mãe 
terrena deste Amor.
Eu sou um dos veículos das graças deste amor, pois o 
restante deste amor infinito, em toda a sua extensão, é 
colocado em tudo que os rodeia, no mundo visível e 
invisível, ao alcance e fora do alcance de vocês, o qual é 
veiculado por todos os Anjos e Santos do Céu.
Deus nos amou e a toda Sua criação, antes que 
conhecêssemos esta palavra; e continua nos amando, 
mesmo sem que entendamos o significado dela.
Meus filhos amados, reconstruam, pedra por pedra, 
lapidada pela força do amor, o futuro de vocês e verão toda a 
grandeza deste amor, estendida ao infinito. Esta é a glória 
eterna! 
Eu os amo muito!
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.101)

Comentário: Nossa Senhora quis, nesta mensagem, nos falar sobre a força 
do amor de Deus, quando usado em prol de nossas vidas e da comunidade. Vejam a 
beleza desta frase de nossa mãezinha do Céu: “…ter sido escolhida para ser Mãe 
terrena deste Amor”. É impossível ficar indiferente a estas palavras.
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ãe Imaculada, minha esperança! Mãe de Jesus, Mnecessito de Teu carinho, Tua atenção, Tua 
proteção maternal especialmente neste 

momento tão difícil de minha vida. Tendo em minhas 
mãos o contorno de Tua Santa Figura, peço-te que 
intercedas junto a Teu amado Filho, para que escute 
minha prece. Estou atolado em problemas, que sei 
tiveram origem em minha conduta, pois, fraco diante de 
tantos apelos terrenos, caí na desgraça de dar ouvidos ao 
racional, ao invés de escutar os sábios conselhos do 
Espírito Santo. Minhas fraquezas tantas vezes levaram-
me a perder oportunidades que o Céu me deu de dar uma 
resposta eficaz a esses problemas.

Ajuda-me, Mãe Imaculada, junto com os Anjos

Gabriel,  Raphael, Uriel

Peçam ao Pai:
Socorre, ó meu Deus, esta alma arrependida, a fim de que 
conquiste de novo a paz de espírito, e, como agiu Jesus 
nas Bodas de Caná, transforma com Teu poder estas 
águas furiosas no mais puro e calmo vinho, para que ele 
seja tomado gota a gota durante a vida que ainda lhe resta.
Certo como tenho nas mãos a figura de Maria e na mente 
os nomes de seus Anjos Gabriel, Raphael e Uriel, serei 
atendido; por isso, muito obrigado pela atenção!

Salve-Rainha (Anjo Gabriel)
Salve-Rainha (Anjo Raphael)
Salve-Rainha  (Anjo Uriel)

Minha mão
 em Maria

<asd>


