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 Santidade 
o perscrutarmos Miryam e sua Asantidade, convém lembrar que a 

plenitude de graça em que foi inicialmente 
empossada deixava-a, entretanto, pela 
natureza mesma de sua plenitude, passível de 
novo aumento de graça, pois a plenitude de 
graça em Miryam diferenciava-se de Yeshua, 
a graça de início era a graça toda, plenitude 
absoluta.

Em Miryam havia sempre disposição para o 
progresso na graça, para o crescimento na 
graça, através de sua vida, plenitude relativa.

Manifestamente a graça de Cristo não podia 
ser aumentada, nem a parte da graça nem da 
parte do sujeito, pois o Cristo, enquanto 
homem, foi desde o primeiro instante de sua 
concepção plenamente e verdadeiramente 
compreensor*. Daí não haver n'Ele nenhum 
aumento, como não havia aumento na graça 
nos outros bem-aventurados chegados ao 
termo.

Quanto aos homens que ainda estão 
puramente no estado de via, a graça pode 
sempre neles crescer, quer da parte da forma, 
pois não atingiram o grau supremo da graça, 
quer da parte do sujeito, pois não chegaram 
ainda ao termo.

Embora desde o primeiro instante de sua 
concepção gozasse também Miryam ter 
recebido maior grau de graça do que 
receberam simultaneamente, encontrava-se 
todavia nesta plenitude de graça margem para 
o caminho gradativo da santidade ou 
perfeição.
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aquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: “Quem é o maior no reino dos céus?” Jesus Nchamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: “Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos 
tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino 

dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, 
pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem 
tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em 
verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo 
modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos”.

A Unidade em Deus - (Mt 18,1-5.10.12-14)

Comentário do Evangelho
isse Jesus aos discípulos: "Que vos parece? Se um homem possui cem ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele as Dnoventa e nove nos montes e vai à procura da extraviada? Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria 
nela do que nas noventa e nove que não se extraviaram. Assim também, não é da vontade do vosso Pai, que está nos Céus, 

que um destes pequeninos se perca."
Este Evangelho nos fala da unidade de Deus e em Deus. O Deus único, Aquele que é, que era e que há de ser, e de Sua criação. Isto 
porque o número 1 00 é o número inteiro por excelência, como o número 1 . E assim era considerado pelos judeus. Isso nos 
proporciona uma visão macro (cem - o todo) e micro (um - cada pessoa). É como o macrocosmo e o microcosmo, Deus e o 
homem. Devem preservar uma unidade e harmonia intrínsecas e extrínsecas, em três dimensões: consigo mesmo, com os demais 
e com Deus.
Entendemos, portanto, que o número 1 00 representa um todo e, se alguma coisa desse todo se separa, significa que algo foi 
desfeito ou modificado. Cada um de nós foi criado por Deus como uma unidade completa, não independente, mas compondo um 
conjunto. Se algum de nós ou alguma parte de nós se afasta, a unidade em Deus e em nós fica prejudicada ou mutilada.
Jesus ainda fala: "E se a encontrar, sentirá mais júbilo nela do que nas noventa e nove que não se desgarraram". Com isso Ele nos 
exorta a não quebrarmos nossa unidade pessoal, global e em Deus. Devemos estar em harmonia completa nestas três dimensões.
Se uma ovelha se extravia, as outras noventa e nove ficarão prejudicadas, assim como a perda de um órgão mutila o corpo. 
Precisamos manter essa unidade a todo custo. Por isso é que se diz que as noventa e nove serão salvas, mas haverá maior alegria se 
for mantida a unidade.
Jesus se preocupa muito com isso. É como dissesse: Vocês têm dentro de si o que há de mais grandioso: a imagem e semelhança de 
Deus único, completo, cem. Se algo dentro de vocês fragmenta essa unidade, Deus se entristece. Por isso torna-se tão importante 
o retorno daquela que se perdeu. Isto nos remete àquela máxima: "O médico vai ao doente, não ao são", nos lembra a parábola do 
filho pródigo, recebido com festa, e a importância de levarmos a Palavra aos afastados. A ação missionária deve ser direcionada 
sobretudo aos desgarrados.
Esse retorno é uma das coisas mais lindas que existe. Quando conseguimos retornar para alguma coisa ligada a Deus, 
reconquistamos algo de extraordinário. O retorno do filho pródigo nos mostra isso, a beleza de voltar à Unidade em Deus e nela 
permanecer.
Lembramos, ainda, as palavras de Dimas diante de Jesus: "Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no Paraíso". Ali ele 
encontrou aquela centésima ovelha que estava extraviada; naquele momento, restabeleceu aquela unidade rompida.
Quanto a Pedro, conseguiu negar o Cristo três vezes mas, depois, aquela centésima ovelha volta a ele com toda força e retoma a 
Unidade em Deus.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", p.127-128)
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Minha Assunção
Caros e amados filhos!

Desejo que minha Assunção seja comemorada 
com alegria e festejada pela Igreja com amor.

Este continente desabrocha para a humanidade, 
nesta nova fase; e a recuperação dos valores 
cristãos, que nortearam a Igreja no princípio, são 
imprescindíveis para o êxito da cristandade.

Vejo tantas discussões teológicas acabarem 
infrutíferas, devido a seus orientadores estarem 
demasiadamente comprometidos com interesses 
terrenos, cujas verdadeiras intenções são, tão-
somente, adaptar o Evangelho à época e não a 
época e o progresso ao que ensina o Evangelho.

A modernização da Igreja é necessária. O 
progresso tem e deve ser usado pela causa da 
salvação. Entretanto, o emprego de seus 
ensinamentos provém do que Jesus ensinou, 
através de Suas palavras, e isso não foi dito para 
uma época e sim para que a usemos até o final dos 
tempos.

Se a Igreja na América Latina não tomar uma 
posição firme e bem ajustada a estes tempos, 
dificilmente sairá vencedora nesta batalha, pois 
estará abrindo espaço para seitas, modismos e 
uma infinidade de crenças destinadas a 
confundi-los e os afastar da Misericórdia Divina. 
Uma era materialista se instalará, então, com 
violência assustadora.

Minha  influênc ia  se  l imi ta  d ian te  da 
incompreensão humana e da violência cada vez 
mais crescente. Nada posso fazer senão alertá-
los, através de minhas freqüentes visitas, 
fazendo com que pressintam o perigo de uma 
devastadora onda de confusão, que levará a 
Igreja a divisões e cismas. Eu falo porque amo e, 
por isso, alerto freqüentemente e dou sinais de 
minha presença.

Nesta festa de minha Assunção, dêem-me o 
presente de uma Igreja renovada dentro dos 
princípios com os quais Jesus a norteou no 
início.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.



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 14 de Agosto de 2018 
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No dia 08/08/2018, Terezinha Scarpelli
recebeu a 89ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Deus é a fonte da vida
Terça-feira, 02 de novembro de 1993

Filhos queridos!
Quando todos se preocupam, hoje, em meditar sobre a 
morte, desejo lembrar-lhes da vida terrena que, a todo 
instante, oferece a vocês a oportunidade para refletir sobre a 
vida eterna. Deus é a fonte da vida em todo o seu esplendor. 
Na criação não existe lugar para a morte, a não ser aquela 
que condena ao afastamento a criatura do Criador. Se tudo 
não nos conduzisse ao encontro com a essência do existir em 
Deus, nada teria sentido. Ele é o ponto onde tudo se 
concentra. Ele é a vida e vida em abundância. O respeito ao 
desabrochar da vida tem, neste princípio, o respeito ao 
nosso Deus. Não nos cabe legislar sobre o que provém das 
Leis Divinas, e de forma alguma somos autorizados a 
condicionar as leis naturais em proveito próprio. O perigo 
está no conhecimento distorcido, oferecido pelo avanço 
vertiginoso da ciência, nestes últimos tempos. Ele (o 
conhecimento distorcido) procura o bem-estar humano no 
controle das leis da natureza, transformando o homem num 
ser irracional, incapaz de conduzir sua vida por si próprio. O 
discernimento entre o bem e o mal é uma responsabilidade 
adquirida com a perda da pureza, e esta responsabilidade 
implica no obedecimento* das Leis de Deus e não no seu 
controle. Isto nos distingue do resto da criação. A 
dificuldade na aplicação destes princípios provém da ação 
demoníaca, desde a perda do Paraíso, tentando, numa luta 
constante, mantê-los fora do convívio com Deus. Esta é uma 
das razões pela qual, por determinação do Pai Celeste e 
através de Sua misericórdia, alerto-os a olharem para o 
único ponto donde provém a Luz, ajudando-os a fugirem 
das trevas que teimam em envolvê-los. Tenham sempre na 
mente o propósito de obedecer a Deus, através de Suas Leis 
manifestadas em tudo que nos cerca. Que o Deus da vida 
faça morada em seus corações. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.65)

Senhor Deus, soberania 

Local: Capela Magnificat
Endereço: Alameda da Mantiqueira, 1051 - 
Vila Del Rey - Nova Lima
Dia: 15 de Agosto de 2018 (quarta-feira)
Horário:10:00 horas
Tel: (31) 3581-1052 / (31) 98663-0903 

Venha participar  da Missa 
em comemoração da

 Dormição de Nossa Senhora

pesar de ser uma narração dos apócrifos, a ADormição de Maria Santíssima é quase um dogma 
de fé, pois nos ensina a Igreja que a Doce e Serena 
Senhora subiu aos céus de corpo e alma.
Infelizmente, a cerimônia da Dormição de Maria não é 
popular em nosso país, subtraindo aos brasileiros uma 
oportunidade única de sentir como é bela a descrição de 
São João sobre os últimos momentos da Bem-Aventurada 
na terra.
Essa cerimônia nos é apresentada como um drama, onde 
quase todos os apóstolos e discípulos de Jesus estão 
presentes, testemunhando como chegaram ali, naquela 
hora.
A vinda de Jesus para buscar sua Mãe é de um lirismo 
shakespeariano, o qual, somado à narrativa de João, 
emoldura todo o relato que só é possível entender pelos 
olhos da fé.

Local: Paróquia Santa Cruz
Endereço: Praça Paris, 130 - Santa Cruz, Contagem
Dia: 15 de Agosto de 2018 (quarta-feira)
Horário: 19:30 horas
Tel: (31) 3351-3032 

Dormição de 
Nossa Senhora

<asd>


