BRAM
MISSIONÁRIA
ISSIONÁRIA
OOBRA
Nº 343–
outubro
de 2018
AnoAno
VII VII
– Nº– 331
– 10 02
dede
Julho
de 2018

A oração é o mergulho

S

e fôssemos fundo em nossas reflexões, chegaríamos facilmente a uma clara
conclusão: a oração é algo indispensável a todo ser humano. Necessitamos de Deus
como necessitamos de ar, de alimentação, de água, e nos sentimos asfixiados,
famintos, sedentos quando de alguma maneira não O temos conosco.
Mergulhando em Deus, estamos mergulhando nos nossos mais profundos anseios, ao
encontrá-lo de verdade, encontramos uma paz e uma alegria tão profundas que
desejaríamos ficar assim confundidos com Ele para sempre.
Quando não há oração, nós nos sentimos inquietos como um animal sequioso quando não
encontra a fonte de água límpida que procura.
É por isso que no mundo não há paz.
Tudo isso nós procuramos ignorar, andamos à procura da felicidade e pretendemos
descobri-la no amor meramente humano, no prazer, na satisfação das nossas ambições de
poder, de domínio, de exaltação, e ali não encontramos nada.
Desconhecemos que a fonte da felicidade está no mais profundo do nosso ser, porque Deus
está mais dentro de nós do que nós mesmos. A oração é o canal para se chegar a essa fonte .
Deus é tudo, o homem deve convencer-se de que Ele é tudo. Se compreendermos isso, não
nos sentiremos insatisfeitos, inquietos e angustiados ou inseguros e deprimidos.
Toda a sabedoria, toda a pedagogia humana consistem em ensinar esta verdade tão simples
e tão ignorada. Na oração encontramos Deus, e tendo Deus, temos tudo.
Se isto que acabo de dizer é válido para todos nós, muito mais para quem diz que fala com
Nossa Senhora, pois Ela foi escolhida e consagrada porque seu princípio maior é Deus.
Raymundo Lopes
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Quem é o maior no reino dos Céus (Mt 18,1-5.10)

N

aquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: “Quem é o maior no reino dos
céus?” Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: “Em verdade vos digo, se não
vos converterdes e não 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 vêem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus.”

Comentário do Evangelho

N

esse Evangelho Jesus faz, através de São Mateus, algumas afirmações que, se não prestarmos
atenção, estranhamos, ficamos sem entender. Primeiro, Ele responde o que é o Reino de Deus, e
depois faz uma afirmação muito interessante: tem mais alegria no Céu por uma alma que volta do que
99 que já estão lá. Então, vamos a essas duas afirmações, vejamos qual era o pensamento de Jesus ao fazê-las.
Primeira pergunta: Quem é o maior no Reino de Deus?
O que é o Reino de Deus? Como é? Como se conquista? A pergunta no Evangelho é esta: Quem é o maior
no Reino de Deus?!
Vamos mudar a pergunta? Quem é o maior no reino da terra?
Jesus nos fala que para entrarmos no Reino dos Céus temos que nos tornarmos crianças, quer dizer, nos
tornarmos inocentes. Já – para o reino da terra – sabemos que temos que nos tornarmos poderosos, políticos,
dominadores; temos que ser, cada vez mais, astutos, adultos e espertos – esta é a diferença. No Reino dos Céus
Deus acata aquelas pessoas inocentes, que gozam da bem-aventurança sob a Sua proteção. Aqui, no reino da
terra, reino da matéria, nosso reino, o que vemos são aquelas pessoas que oprimem, que fazem política
depreciativa, pessoas cheias de si… cegos guiando outros cegos. Então, são dois reinos incompatíveis entre si.
Se fizermos a pergunta: Quem é o maior no reino da terra? Difícil será a resposta! Por quê? …No reino da terra
tem morte, vingança, inveja, mentira, e são tantas as prerrogativas no reino da terra, que a gente fica sem saber
quem é o maior no reino da terra. Nem Hitler foi o maior no reino da terra (a medir-se por tais parâmetros).
Então, Jesus nos deixa bem claro: no Reino dos Céus, é aquele que se faz menor, que se iguala ao menor,
aquele que serve, que se preocupa com as pessoas – aí está a comunhão dos Santos. Então, o maior no Reino
dos Céus é aquele que se deixa levar pela vontade de Deus; e (infelizmente) é maior no reino da terra aquele
que se deixa levar pela matéria, pelo toma-lá-dá-cá. E depois Jesus nos faz uma afirmação até certo ponto
polêmica, porque parece depreciar um pouco aquelas pessoas que estão no Reino dos Céus. Jesus fala assim:
existe mais alegria no Céu por uma pessoa que está desgarrada e volta, do que 99 que já estão lá. Então parece
não valer a pena estar entre as 99. Isto porque, se procuramos alegria material, vamos abrir espaço para sermos
aquela ovelha desgarrada. Essas 99, das quais Jesus fala, são todas aquelas que vivem o Reino dos Céus, que
configuram de certo modo aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é uma só: que sejamos puros
de coração, que haja igualdade entre nós, que sejamos realmente irmãos. Aquelas 99, na verdade, configuram
a vontade de Deus. Se falamos assim: “Mas, então, para que vamos ser das 99?”, já não estamos mais entre as
99, estamos configurando o reino da terra.
Este Evangelho nos remete à parábola do Filho Pródigo. Mas vamos recordar, também, São João (Ap 2,23):
“…darei (Jesus) a cada um de vós segundo as suas obras”.
As lições de Jesus são coisas que Ele falava em parábolas para que ninguém entendesse, para que aquelas
pessoas que pertencem a este reino da terra não entendessem. É muito interessante essa colocação; se não
estivermos atentos a isso, não conseguiremos nada, não saberemos o que é o reino da terra e o que é o Reino
dos Céus.
(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, realizada na Basílica de Lourdes em 09-08-2011)
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Oração
G

ostaria de falar a vocês sobre tantas coisas! Mas há um tema sobre o qual as pessoas sempre me
interrogam. Ao descobrirem que sou católico e que tive a graça de vislumbrar o rosto de Maria
Santíssima, pedem-me: “Você poderia rezar por mim, porque Nossa Senhora escuta suas orações.”
Passei a interrogar-me como poderia pedir algo a Deus, por intermédio de Nossa Senhora, será que rezo
melhor?
Penso que devemos rever a noção de oração que transmitimos e vivemos, começando por tudo aquilo que
a oração não é.
Existe em minha mente uma história que ilustra bem isso.
Um rapaz vem ao meu encontro e diz:
“Raymundo, tão grande é minha conﬁança em Deus e em Nossa Senhora, que deixei meu carro na rua e a
chave na ignição. Eu o deixei à providência de Deus, aos cuidados d'Ele.”
Eu lhe respondi: “Volte, retire a chave e tranque seu carro, não seja tolo. Não é preciso incomodar Deus
com algo que você mesmo pode fazer.”
Bem claro, não?
É importante ter essa atitude em mente, ao se falar de oração e conﬁança em Deus ou em Nossa Senhora.
Eles não podem ser importunados com coisas que você mesmo pode fazer.
Lembro-me de uma pessoa que me ajudou muito e serviu ﬁelmente a Deus por toda a sua vida. Segundo
ele, um dia disse a Deus: “Senhor, tenho sido um devoto adorador e obediente às doutrinas, tenho sido um
bom católico, mas agora estou velho e preciso de ajuda. Senhor, deixa-me ganhar na loteria para ter uma
velhice tranquila.”
Rezou, rezou e rezou. Um mês se foi, e dois, três, cinco, e um ano todo se passou, três anos escoaram.
Um dia esse homem, em desespero, disse: “Deus, vê se resolve”. E Deus respondeu-lhe: “Resolva você!
Por que não compra o bilhete?”
Isto dá ideia do que a oração não é.
Existem dois tipos de oração, a que diz: Senhor, Senhor!
E algo bem melhor: “Façam o que Eu digo.”
Há pessoas que estão cheias de Senhor, Senhor, que rezam dia e noite, mas se arriscam a ouvir: “Não os
conheço. Façam o que eu digo”; isto é, amor a Deus, ser transformado no amor, isto sim, é amor a Deus.

No dia 27/09/2018, Graciema Teixeira
recebeu a 96ª visita da Imagem de
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Sorteios
N

os sorteios do dia 25/09/2018, Graciema
Teixeira foi agraciada com a 96ª visita da
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o
Menino Jesus, Emília da Conceição foi agraciada
com a 3ª imagem Mãe do Divino Amor e Terezinha
Scarpelli foi agraciada com o 3º terço com qual
Raymundo Lopes rezou nesta Basílica.

Vocês estão vivendo o egoísmo, e
Eu desejo que vivam o amor
Terça-feira, 25 de abril de 1995

Meus ﬁlhos amados!
Vocês estão vivendo o egoísmo, e Eu desejo que vivam
o amor.
Deus nos permite amar tudo que foi criado por Ele,
para que isso seja um degrau a um amor cada vez mais
puro e mais alto.
Meus ﬁlhos, o ideal cristão é comprometido com esse
amor, na pessoa de Jesus Cristo.
Crer em Jesus, viver em Jesus, quer dizer colocar-se
acima de qualquer aspiração terrena e não desmentir
nunca a promessa de felicidade no Céu, que Ele nos
deu.
Para manter inalterado o fermento dessa promessa só
existe um meio: aproximar-se de Jesus Cristo, meditar
e viver a Sua Palavra.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

A

partir do dia 11 de setembro de 2018, todas as terçasfeiras, 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.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.159)

Comentário: Nossa Senhora nos alerta para o perigo do egoísmo, uma
realidade assustadora, numa época em que só se acredita em bens
materiais, o que inevitavelmente nos afasta de Deus. O egoísmo leva à
arrogância, a arrogância ao pecado da soberba, e assim por diante, numa
cadeia interminável de erros. Conforme as palavras de Nossa Senhora,
devemos viver o amor na pessoa de Jesus, colocando em prática Suas
palavras e partilhando esse amor entre os irmãos.

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) 32254688 - Endereço: Rua Alagoas 1460 sala 904, Savassi - Belo
Horizonte.

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 02 de outubro de 2018

