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Planeta não deve ser
visto como propriedade privada

S

ua mensagem, o Santo Padre recordou a visita que realizou à cidade de Lesbos, ilha grega
que ﬁca na região nordeste do Mar Egeu, quando discutiram a situação trágica dos
imigrantes e refugiados da região. “Enquanto nos encantávamos com o céu azul e o mar,
ﬁquei amarrado ao pensamento de que um lugar tão lindo havia se tornado uma tumba para
homens, mulheres e crianças que em sua maioria fugiam das condições desumanas de suas
terras natais”.
Recordou uma de suas cartas encíclicas, a –Laudato Si sobre o cuidado da casa comum, em que
o pontíﬁce aﬁrma que podemos condenar as gerações futuras a um lar relegado às ruínas. “Hoje,
devemos fazer uma simples pergunta: 'qual é o mundo que queremos deixar para aqueles que
nos sucederão, às crianças que estão crescendo agora?' Com relação à crise ecológica, devemos
empreender um sério exame de consciência sobre a proteção do planeta conﬁado aos nossos
cuidados”.
Cuidar da criação, que deve ser vista como um dom comum e não como propriedade privada,
implica o reconhecimento e o direito de cada pessoa “A atual crise ecológica que afeta agora
toda a humanidade está enraizada no coração humano”, em seguida, citou uma passagem da
Laudato Si:
“A violência presente em nossos corações, ferida pelo pecado, também se reﬂete nos sintomas
de doenças evidentes no solo, na água, no ar e em todas as formas de vida”.
Pede que todos os cristãos se unam para enfrentar o desaﬁo da crise ecológica e que cooperem
para uma resposta inequívoca. “O Dia Mundial de Oração pela Criação é um passo nessa
direção, pois demonstra nossa preocupação e aspiração compartilhadas de trabalhar juntos para
enfrentar essa questão delicada”. “É minha ﬁrme intenção que a Igreja Católica continue a
caminhar junto com o Patriarcado Ecumênico ao longo deste caminho”.
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“Façam vocês mesmos os milagres” (Mt 9, 32-38)

N

aquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso,
o mudo começou a falar. As multidões ﬁcaram admiradas e diziam: “Nunca se viu coisa igual em Israel”. Os fariseus,
porém, diziam: “É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios”. Jesus percorria todas as cidades e povoados,
ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as
multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus
discípulos: “A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua
colheita!”.

Comentário do Evangelho

A

presentaram a Jesus um homem mudo porque estava v. E
Jesus expulsou o demônio daquele homem, e ele ﬁcou
bom. Depois Jesus disse que a messe é grande e são poucos os
pastores. Vamos dissecar qual é a mensagem que Jesus quer
deixar. Nós estamos ﬁcando mudos por uma ação demoníaca
no mundo inteiro. Nós temos medo de falar de Deus. Nós temos
medo de defender Deus. Nós temos medo de dar a nossa
opinião sobre aquilo que sentimos a respeito de Deus. Nós
temos medo de fazer as pessoas acreditarem que Deus é uma
proximidade em nossa vida, que ele está sempre perto de nós.
Esse medo é gerado por uma ação demoníaca que atua por
séculos, e séculos e mais séculos. Há dois mil anos convivemos
com várias posturas de evangelização que, eu não digo
corruptas, mas que estão direcionadas para que não caiam em
lugar nenhum, não produzam fruto das coisas de Deus. Nossa
Senhora nos ensina a “botar a boca no trombone”. Nestes dois
mil anos de revelação de Maria Santíssima, o único intuito
dela, o único intuito que Ela vai ter, o único intuito que leva a
Bem-Aventurada a descer do Céu, vir aqui embaixo, falar com
os degredados ﬁlhos de Eva, é o de dar o recado: “Jesus está
voltando”. Ela não manda construir Igreja, isso é bobagem, ela
não pede isso. Nossa Senhora nos pede para rezar o terço e
entender essa grande verdade que vem divulgando. Uma vez eu
falei com Nossa Senhora. A Senhora quer que construa Igreja?
Não Raymundo, eu quero que você encha as que estão vazias.
Leve as pessoas a Deus, faça esse intercâmbio com Deus. Já
pensou se eu tivesse vergonha de falar? Uma vez chegou perto
de mim uma ministra extraordinária da sagrada comunhão e
me disse assim: “Raymundo, você não me leve a mal não, mas
me falaram, outro dia, que eu também estava vendo Nossa
Senhora”. Ora! Observe a expressão que foi usada: “não me
leva a mal não”. Nós somos mudos, e nós temos que expulsar
os nossos demônios. Outro assunto que Jesus apresenta é o da
messe. Messe quer dizer colheita, colheita que alguém plantou.
São dois mil anos de evangelização, dois mil anos que Nossa
Senhora tem falado. A maior plantadora de coisas de Deus
neste mundo é Maria Santíssima. Cada vez que ela aparece
num lugar, o recado dela é um só: Meus ﬁlhos, prestem
atenção, meu Filho Jesus está de retorno a terra. Se vocês não se
conscientizarem disso, vocês vão virar cegos não pensantes,
cegos sem pensamento nenhum, cegos ocos. Quando se fala
que a messe é grande, e são poucos os pastores, a palavra pastor
não abrange somente os padres não, pastores somos todos nós,
dispostos a falar das coisas de Deus. Temos pastores, temos
pastoras em todo o mundo. Nós somos os grandes pastores de
Deus. Nós é que estamos neste momento todo criando
intercâmbio para que Deus seja conhecido. Então, a colheita é
tudo aquilo que foi plantado nestes dois mil anos de
Evangelização. Essa é a colheita: aquilo que nos faz produzir
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algo de bom. Ninguém colhe o que não plantou. E ainda é bom
reﬂetir sobre o ditado, “quem planta chuva colhe tempestade”.
O recado é muito claro, não sejamos mudos diante das coisas
de Deus, porque é uma ação demoníaca. Isso é muito ruim. E
depois, se a messe é grande e poucos são os pastores, é porque
estamos ﬁcando mudos. Se ﬁcarmos com coragem de falar de
Deus, nos colocar à disposição de Deus, Deus fará este grande
milagre para que abramos o nosso coração, abramos a nossa
voz para esse mundo que não é brincadeira. Hoje se abre a boca
para falar besteira: são planos inimagináveis, são coisas que
não chegam até o nosso coração. Nas igrejas, hoje, se encontra
muita discórdia, uma coisa horrorosa. Muitos têm o prazer de
discordar, de brigar, tem o prazer de odiar uns aos outros. As
igrejas não se amam. É uma mudez demoníaca. E Jesus precisa
expulsar isso. Nós temos que pensar também, junto com Jesus.
Nós temos que permitir Deus fazer com que nós falemos, que
abramos nosso coração às coisas Dele. É isso que Nossa
Senhora quer. Nossa Senhora não quer fazer grandes milagres.
Na Praça do Papa eu pedi: “A Senhora não vai fazer um
milagre?”. Ela falou: “Em Fátima eu ﬁz o milagre e pouco
adiantou. Façam vocês mesmos os milagres”. Isso quer dizer,
deixem de ser mudos, falem. Volto ao exemplo daquela pessoa
que me procurou: “Você não me leva a mal não mas me
disseram que eu estou vendo Nossa Senhora”. Ora, só dela
falar “não me leva a mal não” ela não está vendo Nossa
Senhora coisa nenhuma, ela está vendo aquilo que a vontade
dela deseja. Quando a gente faz a nossa vontade querer ser a
vontade de Deus, isso é muito ruim. Isso é uma prova de que
tem algo errado, isso não pode ser assim. Vamos falar, vamos
abrir nosso coração a Deus, vamos saber o que Nossa Senhora
está nos querendo falar, vamos ser católicos, apostólicos,
romanos, sem brigar uns com os outros, sem inveja. Uma vez
eu estava numa missa e uma pessoa me pediu para trocar de
lugar comigo na Igreja porque não queria, durante o abraço da
paz, cumprimentar uma certa pessoa que não suportava e que,
porventura, estava ao lado dela. Ora! Onde é que está aquele
pedido de Jesus: “Amai os vossos inimigos”. A pessoa que ama
todo mundo não tem inimigo. O coração de Nossa Senhora ﬁca
muito contente quando vê que vocês se amam, que vocês não
são surdos nem mudos, que vocês são pastores da Igreja, que a
colheita é muito grande. O que está faltando é pessoa que fala, é
pessoa que abre o coração e fala. Prestem atenção: não sejam
mudos, porque a colheita é muito grande, sejam pastores de
Deus. Ele é que está pedindo isso.
(Evangelho explicado por Raymundo Lopes
na Basílica de Lourdes, em 05 de julho de 2011 )
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Foi um privilégio
P

assar vários anos em campo Missionário em Belo Horizonte; mas o clima espiritual e o desgaste do
trabalho intenso afetaram a minha saúde e foi-me necessário parar de viajar.
Aí tive anos de luta.

Então vinha Satanás tentando me desanimar sob pressão; mas cada vez que a prova atingia seu clímax,
Yeshua me iluminava algum texto ou me caía nas mãos um livro ou folheto trazendo justamente a
mensagem necessária para o momento.
Um dia, enquanto andava pelo jardim, quase a imaginar se Yeshua havia-se esquecido de ser
misericordioso, vi no chão um pequeno folheto, que dizia:
No meio da tempestade, Yeshua sorri para você.
Tive uma visão de sua face.
Os meus melhores estimulantes são reservados para os nossos mais profundos desmaios.
Por todos estes anos, tenho-me sustentado nos poderosos braços do amor de Yeshua, até chegarmos a
amar o nosso deserto por causa da amada presença de Miryam.
As tribulações atraíram a mim centenas de corações aﬂitos, que procuro confortar com a consolação que
temos em Miryam e somos consolados por Yeshua.
Durante um período, passei adiante essas mensagens diárias. O grande número de pedidos para que
apareçam em livros levou, aos que me ajudam, a publicá-los.
Esses livros saem com a oração, para que muitos de vocês, tristes e cansados, possam beber de suas
páginas e achar refrigério.
Raymundo Lopes
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Mensagens de Nossa Senhora
fevereiro de 1993 a fevereiro de 1997

E

stas Mensagens semanais foram recebidas por Raymundo Lopes nas madrugadas das terças-feiras, normalmente
entre meia-noite e uma hora. Quis a Mãe de Deus transmiti-las no recolhimento da noite, longe do burburinho do
dia-a-dia, que tanto nos confunde e dispersa nossos corações.
A doce e serena Senhora chegava precedida de uma suave melodia, que parecia cantada por um coro angélico. Raymundo
a esperava quase sempre acompanhado, ora de sua esposa, ora de padres ou missionários. Ela falava e ele escrevia.
No primeiro ano Nossa Senhora ditou-as, quase todas, em cinco pequenos blocos, nos intervalos dos quais fazia uma
breve pausa, como a sugerir sua leitura durante a reza do Terço.
E assim fez Raymundo ao rezá-los na Basílica de Lourdes, em Belo Horizonte, às 17 horas do mesmo dia em que as
recebia.

Pela soberana vontade de Deus, o mundo foi criado
Terça-feira, 22 de agosto de 1995

M

eus ﬁlhos amados! Pela soberana vontade de Deus, o mundo foi criado. Por essa mesma soberana vontade e
motivado pelo amor, Ele enviou a este mundo, corroído pelo pecado, Seu único Filho. Jesus por isso habitou na
terra para fazer a vontade do Pai e dar testemunho desse amor.
Eis a razão por que ensino a vocês se deixarem levar pelo diálogo com o Espírito de Deus, através da oração. Orando,
compreenderão ser a vontade do Pai soberana, e o amor, o reﬂexo de Sua presença na pessoa de Jesus.
Elevem comigo o espírito de encontro a Deus:
Meu Pai, que habitas o inﬁnito, minha escuridão de espírito necessita da luz de Tua misericórdia, para achar o caminho
que me conduzirá à Tua morada celeste. Faz-me tranqüilo como o regato de água cristalina, que corre reﬂetindo Tua
criação. Extasia meu intelecto com a Tua presença, para que todos percebam em mim a Tua grandeza e reconheçam, por
isso, minha pequenez, diante de Tua sabedoria. Deixa-me entregue ao sabor da Tua vontade, para transformar minha
existência num reﬂexo do amor e da conﬁança que nos dás, por seres nosso Pai que está no Céu. Senhor da Criação, forja
na minha alma a Tua imagem e semelhança, pois desejo participar contigo da bem-aventurança, ao reconhecer-me como
parte do Paraíso. Estende Tua santíssima mão até mim e tira-me da lama da iniqüidade, porque desejo amar-Te e adorarTe sobre todas as coisas. Amém.
Meus ﬁlhos, lembrem-se que Deus é amor, e somente através do amor será possível tê-lo no coração.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.
Comentário: A Virgem continua incansável, ensinando-nos a rezar. Isto é, a elevar nosso espírito a Deus, num diálogo constante,
alicerçado no amor. Teólogos e doutores da Igreja, vejam a profunda simplicidade da Mãe Santíssima. Imperturbável diante da nossa
incredulidade acerca de suas mensagens, Ela continua seu trabalho de amor para com a humanidade, com o único intuito de nos trazer Jesus.
Nada revela de novo, nada muda no Evangelho, não traz novidades. Apenas adverte que estamos nos esquecendo da linguagem da
interioridade.
(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.178)

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 Julho de 2018

<asd>

