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Daniel
mbora seja o último da hierarquia, o Epequeno Daniel da personalidade tem 
sua importância, mesmo nos revés dos 

anos da existência do SIM.
Daniel é o instrumento que deve ser sadio e 
eficiente para melhor servir.
O Daniel compreende tudo o que se relaciona 
com a vida física do SIM, o edifício que é o 
corpo que serve para agir na vida de vocês, 
compreende também os nossos sentimentos, 
cujo papel é tão importante na vida humana, 
estende-se a toda a atividade mental que, com 
frequência, confundimos com o nosso 
verdadeiro ser.
Inclui tudo o que diz respeito ao nome de 
Miryam, ao prestígio, aos títulos a que pertence. 
Q u e m  s e  i d e n t i fi c a r  c o m  D a n i e l  d a 
personalidade incorre em grave erro, que será 
causa de muitas dificuldades e desilusões na 
própria existência.
Daí o empenho em bem distinguir o efêmero do 
duradouro, para evitar prejudicar a si mesmo, 
como acontece com quem caminha sem 
discernimento.
Nas relações catequéticas, evitar os que julgam 
apenas Daniel e poupar para si mesmo choques, 
embates, colisões e, acima de tudo, lutas e 
discussões.
Se os encontros entre vocês fossem encontros 
sem Miryam, como acontece com a Igreja 
Romana, a sociedade se transformaria num 
inferno onde vive os espíritos do terror 
espiritual.
O Daniel da personalidade mariana durará 
poucos anos, é apenas a máscara do esconde do 
Daniel superior da alma, que por sua vez 
esconde o verdadeiro Daniel espiritual, a 
verdadeira realidade de Miryam.
 

SIM - Serviço de Informação Mariana



2                                                                Jornal Obra Missionária - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br     

Comentário do Evangelho

Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus! ( )Lucas 8,19-21

aquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da Nmultidão. Então anunciaram a Jesus: “Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver”. Jesus respondeu: 
“Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática”.

 evangelho de hoje é muito polêmico porque Jesus estava falando no meio de uma multidão e, então, falaram Oassim: “a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora te esperando, eles querem falar contigo”. O que eles queriam 
falar com Jesus naquele momento em que Ele estava ocupado com as coisas do Pai, o que teria naquele 

momento de tão importante que deveria interromper uma catequese do Cristo para atender mãe e irmãos, ou outra 
pessoa que fosse? Hoje nós somos interrompidos a todo momento pelas coisas lógicas da nossa vida, nós somos 
interrompidos por afazeres, por problemas. Muitas vezes acontece alguém falar assim: “Olha, você está rezando aí, 
mas tem isso “assim” que pode ser feito”. Na igreja isso ocorre a todo momento, pessoas dando desculpas, uma atrás da 
outra, pessoas impondo condições para poder evangelizar, catequizar. As pessoas esquecem que Jesus está disponível a 
todo momento, de madrugada, a qualquer hora, Ele está disponível para escutar. Jesus, na verdade, nos atende a todo 
momento mas quem somos nós pra falar assim: “Olha Senhor, pare com essa conversa aí porque sua mãe e seus irmãos 
querem falar com você. É como se mãe e irmãos fossem mais importantes do que uma catequese, é como se laços 
familiares fossem maiores do que a palavra de Deus. É isso que Jesus quis dizer.
Então Ele vem com aquela resposta: “Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são 
aqueles que fazem a vontade de Deus”. Jesus não estava se desfazendo da mãe dele não, Ele não estava fazendo caso 
dos primos dele, que na época eram chamados de irmãos. Jesus quis nos mostrar que quando estamos imbuídos da 
palavra de Deus, ou catequizando, ou no exercício de nossa religião, nós não podemos ser interrompidos por 
interrupções banais. Essas interrupções banais são, também, condições que nos impomos, deixando-nos ser 
interrompidos quando, por exemplo, dizemos assim: “Eu só vou à missa se...!” “Eu só vou ser catequista se...!” “Eu só 
vou ajudar o padre se...!” “Eu vou fazer a novena na minha casa se...!” Nós impomos condições. Ele nos ensina, nessa 
passagem, que a palavra de Deus, a nossa catequese familiar, a nossa catequese de vida, ela deve ser primordial, ela 
deve vir em primeiro lugar.
A misericórdia de Deus é justa. Confundimos a misericórdia de Deus com o pensamento de que Ele fará todas as nossas 
vontades, e não é assim. Existe uma coisa entre nós e o Divino que se chama livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós 
quisermos, nós podemos realizar o que nós quisermos, mas Deus também pode.
Clamamos pelo nosso livre-arbítrio mas não queremos que Deus tenha a sua escolha e vontade. Nós não queremos que 
Deus tenha a vontade Dele mesmo. O que vivenciamos hoje é uma constante imposição de condições para Deus, “vou 
ver se eu posso”, “vou ver se a minha agenda está tranquila”,” vou ver se na hora do terço não tem nada para eu fazer”, 
“hoje eu posso assistir missa”, “eu vou se eu puder”, “eu vou se eu tiver tempo”, “não, eu não vou catequizar fulano 
porque não adianta, é evangélico e não vou falar tal e tal coisa”, mas, neste último caso, quem sabe não se pode provocar 
alguma mudança, e seja, esta evangelização, uma vontade de Deus! É importante lembrar que, no momento em que 
realmente não pode, Deus está ali olhando e sabendo o que se pode fazer ou não se pode fazer, Ele sabe julgar os nossos 
corações.
Para entender o Evangelho, precisamos entrar no âmago do Cristo, entender o que Ele queria falar, o que ele quis dizer. 
Quando Jesus afirma que a mãe e os irmãos dele são os que fazem a Sua vontade, Jesus apresenta a situação de que Deus 
também pode condicionar, caso criemos situações para não fazer a vontade Dele. Deus também tem escolhas e vontade.
Assim como os anjos e santos. A própria Virgem Maria também tem seu livre-arbítrio, ela está na Bem-aventurança. O 
sim de Maria ao anjo Gabriel, para permitir o nascimento de Jesus, é produto de seu livre-arbítrio, isso fez resultar a 
salvação. O sim de Maria permitiu, ainda, uma maior santidade em São José.  Quando Jesus afirma “minha mãe (...) 
aquele que faz a vontade de Deus”, ele não se referia estritamente à Virgem Maria, Ele não se referia à genitora, Ele se 
refere àquilo que cria, aquilo que faz que tenhamos vida, aquilo que faz com que nos movimentemos, que tenhamos 
vontade, é neste sentido a mãe. E a Virgem Maria, neste sentido também é Sua mãe. O primeiro respeito pela Virgem 
Maria foi realmente o de Jesus, foi Ele que respeitou a Mãe. Com relação aos irmãos, sabemos que Jesus não teve 
irmãos nascidos da Virgem Maria.

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, realizada na Basílica de Lourdes em 20-09-2011)



     Verdade seja dita
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 verdade do Evangelho foi motivo de escândalo para os cristãos da Idade Média. Converter-se Acomo discípulo de um Deus humanado supunha renegar uma tradição secreta, na qual fôramos 
educados.

As diversas religiões rivalizaram na adesão mais racional e não podiam compreender que um 
verdadeiro homem ousasse defender uma doutrina tão contrária a essa observância da fé.

A reação do povo diante do movimento que rompia sua identidade é muito compreensível. E não é de 
admirar que desde então a literatura religiosa não faça nenhuma menção à verdade ou a considere 
autêntica. Não foi em vão que o meu pensamento chocou contra os pontos básicos dessa teologia 
interesseira.
Apesar disso, podemos qualificar minha posição como intransigente: eu não podia fazer concessões de 
nenhum tipo nem aceitar tolerâncias benévolas, porque se tratava de defender o que é mais específico da 
experiência cristã.
O amor e a compreensão não deviam dissimular, de modo algum, um aspecto tão importante da fé.
Episódios do Evangelho mostram a atitude inquebrantável diante da conduta do próprio Jesus.

Essa doutrina Ele a manteve sempre com coerência total.

O meu ensino sobre a verdade é compreendido em todo o seu racionalismo e se deu da tentativa de 
suavizar nosso pensamento, desde o começo.
Não só houve pessoas bem-intencionadas que por conta própria quiseram limar as afirmações que 
julgaram impróprias, mas até em épocas recentes foram oferecidas interpretações que desvirtuaram sua 
autêntica originalidade e força. 

Vê-se que a aceitação desses Evangelhos não é fácil, porque a tentação de se recorrer ao racional para se 
encontrar nele a salvação de nosso espírito e a segurança de guia certo é demasiadamente frequente na 
Igreja de todos os tempos.

Se as afirmações de Jesus admitissem interpretações,
não teriam sido motivo de escândalo.

Raymundo Lopes



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus, 
Terço rezado com Raymundo Lopes e a imagem da Nossa Senhora do Divino Amor 

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 25 de Setembro de 2018 
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No dia 22/09/2018, Heloísa Maria
recebeu a 95ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Sejam testemunhas do amor
 e da misericórdia

Terça-feira, 11 de abril de 1995

Meus filhos queridos! 
Não trago nada de novo a vocês, apenas lembro o que já 
foi ensinado por Jesus.
Deus é amor e misericórdia, e vocês devem dar 
testemunho desse amor e dessa misericórdia na terra, 
praticando a caridade, sempre que puderem.
Devem amar os irmãos carentes, como se fossem vocês 
mesmos, porque, agindo assim, estarão no agrado de 
Deus que está no Céu.
Ora, não adianta proclamarem-se piedosos, se 
cometem a todo instante o pecado da maledicência.
Vocês estarão iludindo a si mesmos, e tudo que 
testemunharem será sem importância no Céu.
Finalmente, alerto-os que, se a fé de vocês não se 
completar com o trabalho em prol do irmão carente, 
não terá valor nenhum. Ajam em favor dos que 
necessitam, trabalhem para um mundo mais justo.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.157)

Comentário: A Mãe de Deus continua a nos falar, independentemente dos 
problemas causados por suas mensagens. Pede com insistência que pratiquemos a 
caridade, para sermos grandes diante de Deus. Nossa fé não terá sentido se não 
amarmos nossos irmãos. Ela nada nos traz de novo, mas apenas mostra ao mundo, 
de forma nova, o que Jesus ensinou. Sejamos mansos e humildes, mas firmes no 
propósito de levar a todos as mensagens de Maria.

Senhor Deus, soberania 

Sorteios

 partir do dia 11 de setembro de 2018, todas as terças-Afeiras, no final da reza do Terço das 17 horas, nesta 
Basílica, serão feitos os seguintes sorteios:
1. Visita da imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 
Menino Jesus, como já é tradição;
2. Uma imagem Mãe do Divino Amor;
3. O terço com o qual o Sr. Raymundo Lopes tiver rezado 
aqui na Basílica, no dia.
    Esse terço terá uma dezena na cor azul, uma na cor 
vermelha, uma na cor amarela e duas na cor branca, onde: a 
cor azul estará representando as visitas da imagem de Nossa 
Senhora de Lourdes com o Menino Jesus; a cor vermelha 
representando o Terço Degredados Filhos de Eva, este que 
aqui rezamos; a cor amarela representando a imagem Mãe 
do Divino Amor, aqui sorteada; e a cor branca 
representando Miryam, a Mãe de Yeshua, que aqui entra 
acompanhada do Menino Jesus dando início ao 4º mistério.

Nota: 
Aquele que desejar adquirir imagem Mãe do Divino Amor e/ou 
terço Degredados Filhos de Eva (com as 4 cores), deve entrar em 
contato com Gerson, pelo telefone (31) 3225-4067 ou (31) 3225-
4688 - Endereço: Rua Alagoas 1460 sala 904, Savassi - Belo 
Horizonte.

os sorteios do dia 18/09/2018, Heloísa NMaria foi agraciada com a 95ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 

Menino Jesus, Nayra foi agraciada com a 2ª imagem 
Mãe do Divino Amor e Maria Raymunda foi 
agraciada com o 2º terço com qual Raymundo Lopes 
rezou nesta Basílica.


