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 imagem de Nossa Senhora do Maravilhamento, na ACapela Magnificat, está iluminando na parte da 
manhã, das 7 às 7:30 horas, mais ou menos.
No nosso estado de desinteresse é difícil nos elevarmos 
até a plenitude, preocupamos sempre, acrescentamos 
alguma coisa ao nosso conhecimento, porque o valor da 
luz na imagem da Bela e Serena Senhora, na Capela 
Magnificat, exerce uma atração muito forte.
Acreditamos sempre poder vê-la iluminada, ou perdemos 
este momento porque nossa mente é racional.
Somos nós que, externamente, analisamos as reações de 
cada um e tentamos medir seu valor, classificando a 
experiência segundo as normas e os numerosos valores 
que possuímos.
Sentimos prazer em dar nome à trajetória do Sol, ele está 
no céu! Mas nunca dar a sua trajetória ao nosso 
conhecimento.
Yeshua, quando afirma estar maravilhado com a Mãe, ou 
que sua iluminação pelo Sol, vivida pelo Céu, seja da 
mesma natureza, dizia que há santos que não pertencem à 
mesma essência que Miryam, é por isso diferente da nossa 
existência terrena.
O maravilhamento é um estado de consciência sem 
conteúdo. Podemos imaginá-lo por analogia pensando no 
sono, mas quando a pessoa volta a si sente a sensação do 
profundo  amor de Deus. 
Permanecemos absortos neste estado durante horas, não 
adquirimos nenhum conhecimento do real, tudo não passa 
de um espetáculo oferecido por Deus.
Este maravilhamento produz a interrupção completa da 
respiração e do movimento solar.
Quando fiz essa experiência, causou uma grande 
preocupação entre os cristãos, porque permaneceram à 
espera de outras manifestações, mas sem resultado.
Muitos acreditam que o sol em Miryam é o estado mais 
elevado que alguém pode atingir; mas Miryam, nestes 
anos, parece estar persuadida de que a consciência 
suprema da iluminação é d'Aquele que tudo comanda.
 
Por que você deseja ver essa manifestação de Deus com 
olhos fechados?
 
Veja-a com olhos abertos!!
 

Raymundo Lopes

Ilumina, Senhora! Ilumina!



O Sentido de ser sal da terra e luz do mundo  (Mt 5,13-16)

aquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? NEle não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode 
ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas 
sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que 
vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus”.

COMENTÁRIO I

ntes, Jesus faz o Sermão da Montanha. Depois Ele usa as figurações do sal, da cidade e da luz. Ser sal é ser o que dá gosto às Acoisas. Ser luz é ser o que ilumina. A prerrogativa de ser sal e de ser luz pode tanto se inclinar para o bem, quanto para o mal. 
Vejamos.
Aquele que se volta para o mal, torna-se também uma pessoa salgada, porém, salga a si mesma, dá gosto a si própria. Veja bem, 
aquele que se projeta como um grande político ateu, um maçom em alto grau, um empresário inescrupuloso, um déspota, ou 
mesmo um criminoso famoso são exemplos de ser sal, mas para o mal.
Quer coisa mais salgada do que Hitler? Ele foi luz e sal, porém, em oposição ao bem. Quantas pessoas brilham por aí... brilhos 
efêmeros. Por exemplo, quantos cantores, compositores, atores, apresentadores, jogadores de futebol brilham ou brilharam como 
um cometa? Gostar de futebol, tudo bem! Mas quantos assalariados se privam de coisas para ir ao campo de futebol, fazendo com 
que certos jogadores ganhem fortunas. Isto é acender luzes. São luzes que acedemos, impróprias, mas que iluminam. Poderiam 
ser chamadas de trevas, pois estão em oposição  à luz de Deus, que é a verdadeira luz.
Devemos ter muito cuidado com o nosso agir, com o nosso ser. Deus quer que sejamos sal e luz para glorificá-lo, para a construção 
do Seu Reino. E isto só é possível vivendo-se conforme nos ensina. Por isso termina dizendo que a luz deve ser mostrada. 
Devemos mostrar isso às pessoas em louvor a Deus.
Ser luz e ser sal para glorificar a Deus é muito diferente do que se pensa e é difícil agir com este entendimento, porque a tentação 
está sempre a nos sugerir que sejamos luz e sal para nós mesmos. A todo momento sentimos aquela tentação: Por que ser luz de 
outra forma? Seja luz para si mesmo, assim vai brilhar muito mais. Por que ser gosto de outra forma? Seja gosto para si mesmo. 
Você é bonito, inteligente e vai perder tudo isto por uma bobagem? Não! Pense em você, colha para si mesmo os louros de seu 
trabalho, de sua vitória, de seu sucesso. O pecado original surgiu daí: da vaidade e da soberba.
Este Evangelho é muito claro. Essa luz e esse sal podem ser dados para ambos os lados, adquirindo, obviamente, conotações 
opostas e consequências distintas. Jesus disse que não se acende uma luz para colocá-la debaixo da mesa, mas na luminária. Disse 
ainda que não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, quer dizer, se estivermos crescendo diante de Deus ou 
do demônio, vamos aparecer de forma positiva ou negativa, naturalmente.
Este é também o Evangelho do discernimento. Devemos discernir a luz que brilha para Deus e o sal que salga para o bem. 
Precisamos desse discernimento, para refletirmos a luz de Deus e sermos o sal da terra louvando-o; caso contrário, vamos brilhar e 
salgar para outras finalidades, que não conduzem ao Pai que está no Céu.

(Comentário do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro “Código Jesus”, p. 115-11 6)

COMENTÁRIO II

dmire-se com a riqueza dos Evangelhos mediante a explicação desta mesma passagem de Mt 5, 13-16, agora, sob outra Aótica.
Jesus, quando falava, para melhor se comunicar usava daquilo que fazia parte do cotidiano do povo que o escutava, tais como: o 
trigo, o sal, o vinho, a videira etc.
Ser sal da terra é ter gosto pela vida, pelas coisas ensinadas por Deus, de forma que possamos ter uma vida agradável e saudável. 
Ser sal da terra é ser temperado por Deus, de modo que não fiquemos susceptíveis aos reveses a que estamos sujeitos.
Havia uma santa que dizia que, quando nascemos, um anjo coloca em nossas mãos uma coroa de espinhos e nos alerta: "Preste 
atenção nesta coroa e aprenda alguma coisa com ela".
Mas, infelizmente, as pessoas aprendem a fazer coroas de espinho e passam a vida tecendo-as e colocando-as na cabeça dos 
outros. Mesmo na velhice, não param de produzi-las, mas, como já não têm a quem dá-las, colocam-nas na própria cabeça. 
Tornam-se, assim, velhos rabugentos e intoleráveis. Jesus não nos deseja isto.
Ser sal da terra significa, portanto, temperar a vida dos outros, mas de coisas ensinadas por Deus. Podemos e devemos, com bons 
exemplos e conselhos, ajudar a temperar a vida das pessoas que nos procuram cheias de problemas. Podemos, sim, ajudar os 
outros, se nos deixarmos ser temperados por Deus, ser salgados pela Sua sabedoria.  Assim, não nos restará nada além de sermos a 
luz do mundo, isto é, luz para os outros. Este talvez seja o maior dos dons do Espírito Santo. Jesus disse que quando alguém é luz 
não deve escondê-la, mas irradiá-la, para que possa ser útil a todos. Daí vem o ímpeto de subir num monte e mostrar essa luz que 
vem de Deus. Jesus nos mostra que todo cristão deve ser o tempero e a luz do mundo.

(Comentário do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro “Código Jesus”, p. 117)
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 EVANGELISTA MATEUS OCOMPÔS UM DISCURSO A 
PARTIR DE DIFERENTES 

FALAS DE YESHUA, COLOCOU-O DE 
MANEIRA PROGRAMÁTICA NO 
INÍCIO DE SUA REPRESENTAÇÃO DE 
AÇÃO DE YESHUA E DESSE MODO 
Q U A S E  N O  I N Í C I O  D E  S E U 
EVANGELHO.
 
Com referência ao lugar mencionado, o 
discurso é denominado Sermão da 
Montanha: Tendo visto a multidão ele 
subiu à montanha e sentou-se, e seus 
discípulos se aproximaram e ele abriu sua 
boca, ensinou-lhes e disse: (…).
E s t e  s e r m ã o  c o n t é m  a fi r m a ç õ e s 
importantes sobre o procedimento ético 
dos cristãos, as três alianças etc.
 
Lucas também incluiu o sermão, embora 
abreviado, em seu evangelho. Também 
correspondendo ao lugar, este é conhecido 
como Discurso do Campo: Yeshua desceu 
com eles e parou num campo plano. (…).

Falei sobre esse Sermão na quinta-feira, dia 
12 deste mês, na sala do SIM.

Raymundo Lopes

Nota do SIM: Raymundo tem dado 
palestras todas as quintas-feiras, às 17:30 
horas, no SIM.
Rua Alagoas, 1460 - sala 901 - Savassi.

Sermão da Montanha



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 19 de Junho de 2018 
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No dia 07/06/2018, Everton Luiz
recebeu a 84ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Vocês são o meu exército na terra
Terça-feira, 09 de fevereiro de 1993

Estávamos eu e Marija Pavlovic, vidente de Medjugorje, 
rezando na gruta da Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, 
em Belo Horizonte, naquele dia em que, juntos, rezaríamos 
também o Terço das 17 horas, quando Nossa Senhora 
começou a falar: 
Meu querido filho!
Hoje tenho uma mensagem especial para você. Conforme 
lhe falei, hoje cumpro minha promessa*. É meu desejo uni-
los em oração e coração. Não desperdice esta oportunidade 
vinda do Céu, para que cresça perante Deus e possa dar 
testemunho a todos. Quero-o inteiramente a meu serviço, 
mas somente num abandono total isto será possível. Com 
Marija, vem toda a energia contemplativa de Medjugorje, 
para que dê o testemunho de minha presença. Não 
esmoreça, porque estou com você.
Aos outros, digo:
Queridos filhos!
Aqui, hoje, Medjugorje se une a vocês, através do meu 
Coração Imaculado. Desejo uni-los em oração para que, 
juntos, possam enfrentar a força devassaladora** de 
Satanás. Eu serei a ponte segura que os levará, neste mar de 
incompreensão das coisas de Deus, até meu filho Jesus. 
Vamos todos trabalhar juntos, para a paz em todo o mundo.
Vocês são o meu exército na terra. Não desanimem!
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.15)

Comentário: Em 30 de dezembro de 1992, Nossa Senhora me disse: “Em fevereiro mandarei mensageiros ao 
Brasil, vindos de Medjugorje. (…) Você terá contato com eles. Eu farei isto acontecer.” E neste dia cumpria-se 
sua promessa, testemunhada por uma multidão de fiéis. “Desejo uni-los em oração para que, juntos, possam 
enfrentar a força devassaladora de Satanás.” Consultando Aurélio, não encontrei a palavra devassaladora. Mas 
encontrei devastadora e avassaladora que, somadas, dariam perfeitamente para formar devassaladora. E 
quanto aos sentidos? O mestre Aurélio diz: 1 - devastador: que devasta, destrói, danifica, torna deserto. 2 - 
avassalador: que avassala, torna vassalo, domina, oprime, cativa, seduz. Segundo as palavras de Nossa 
Senhora, a força de Satanás é devassaladora, ou seja, conforme pensamos, a um tempo devastadora e 
avassaladora. Daí o seu desejo, nesta mensagem, para que estejamos unidos em oração e coração. A oração nos 
fortalecerá contra a força devastadora do mal, e unidos pelo coração (significando aqui o amor), numa entrega 
total a Deus, aos corações unidos de Jesus e de Maria, estaremos assim livres de nos tornarmos vassalos, 
escravos da força avassaladora de Satanás. Daí o grande desejo de Maria de “Unir-nos em oração e coração 
para que, juntos, possamos enfrentar a força devassaladora de Satanás”, pois nós somos o seu exército na 
Terra.                                                                                                                                  
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enhor bom Deus, estamos aqui, humildemente, STe pedindo que tenhas misericórdia das almas 
dos fiéis que padecem no Purgatório; são 

irmãos e irmãs que viveram na terra e, por descuido, 
deixaram de fazer Tua vontade, por isso foram 
privados de Tua presença.
Tem pena deles, Te pedimos mais uma vez, com 
humildade. E, em resposta a Teu amor para conosco, 
Te oferecemos um Pai-Nosso, que, temos certeza, irá 
fazer com que essas almas sejam objeto de Teu olhar. 
Amém.
Pai nosso que estais nos céus,…
Agradeço a Deus por me ter criado e permitido que 
abra meus olhos e veja a beleza da criação.
Agradeço a Deus por permitir que deixe cair em meu 
rosto, em minhas mãos e meus pés a água que purifica.
Agradeço a Deus por sentir na boca o alimento que me 
nutre.
Agradeço a Deus por me mostrar que existem pessoas 
mais sábias do que eu, e com elas eu possa aprender 
muitas coisas mais.
Agradeço a Deus por deixar que eu ande e trabalhe, 
para que outros possam desfrutar de tudo isso que 
sinto em meu coração.

Raymundo Lopes

Oração pelas 
almas do Purgatório

Oração pelas 
almas do Purgatório

<asd>


