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isse Jesus: “Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se ardardes os Dmeus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de 
meu Pai e persisto no seu amor.
Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Este é o meu 
mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a 
sua vida por seus amigos.
O que vos mando é que vos ameis uns aos outros”. (Jo 16, 9-13.17) Ao observarmos atentamente o que Jesus 
nos fala no capítulo 16 de João, veremos que, quando se fala de amor, amiúde este amor é simples vaidade, 
uma
forma de auto afirmação, uma maneira de satisfazer uma necessidade afetiva ou uma espécie de 
compensação de outras carências.
Por isso se pode dizer que, muitas vezes, o amor não é um antídoto contra o egoísmo, mas simplesmente a 
sua superestrutura. Uma pessoa pode ampliar o âmbito do eu com tudo aquilo que chama de meu (o meu 
trabalho, o meu grupo, a minha comunidade, a igreja que frequento, os meus amigos, as minhas publicações 
etc.) de tal maneira que o meu fica englobado dentro do eu, como mais um círculo na espiral do 
egocentrismo. E assim quando alguém diz, por exemplo, amo o meu trabalho, minha paróquia, está na 
realidade dizendo: amo muito o meu eu, por detrás da minha colocação perante as pessoas.
O amor é nesses casos uma forma transferida de egoísmo, amamos fundamentalmente porque o objeto 
amado nos completa, nos satisfaz, integra-se na nossa personalidade como mais um elemento de realização 
pessoal. O ser querido, mais do que um destino peculiar que é preciso respeitar e fazer crescer, é um simples 
complemento do eu, e o amor, um bom álibi para que o nosso egoísmo se agigante.
Uma pessoa pode transferir o seu narcisismo para uma comunidade ou um grupo de pessoas, quando as 
encara e trata como parte de si mesma, como um objeto de sua propriedade. Neste caso, não concede às 
pessoas o valor que têm em si, mas o valor que têm para ela; pretende, com o amor, a felicidade própria e o 
próprio esplendor narcisista.

Quando se fala de amor
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Comentário do Evangelho

Evangelho do Dia

aquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, Nsentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-

se e disse: “Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar!” O 

senhor, porém, lhe respondeu: “Marta, Marta! Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém uma só coisa é 

necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada”.

esus foi à casa de amigos onde haviam duas irmãs, uma se Jchamava Marta e a outra Maria. Marta cuidava da casa, da 
cozinha e de toda a arrumação, enquanto Maria sentava-se aos 
pés de Jesus e ficava ouvindo-O falar. Marta veio a Jesus e 
disse-lhe: “Senhor, não te importas que minha irmã me deixe 
só a servir? Diz-lhe que me ajude! O Senhor respondeu-lhe: 
“Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com 
muitas coisas; Maria escolheu a melhor parte.”  Que melhor 
parte é essa? Jesus passava mensagens, passava ensinamentos 
que não eram somente para aquela época. Dois mil anos se 
passaram e as palavras de Jesus ecoam, até os dias de hoje.  O 
que Jesus quis dizer com a expressão: “Maria escolheu a 
melhor parte”? Se observarmos, pela lógica humana, veremos 
que Maria não escolheu a melhor parte, mas, pela lógica 
divina, sim. Vamos procurar entender! Pela lógica humana, 
costumamos dizer: “Eu não fui à Igreja porque minha cunhada 
chegou”, “Eu não fui à Igreja porque fulano começou a 
conversar...”, “Eu não participei da novena por causa disso, 
por causa daquilo” e assim por diante. É muita desculpa. 
Entendemos que um convite de Deus deve ter prioridade 
diante de qualquer circunstância. Para deixarmos de fazer a 
Vontade de Deus, nossos argumentos são intermináveis. 
Como: “Mas, eu tenho razão, porque o meu pai estava 
morrendo e eu não podia deixá-lo lá morrendo, morrendo 
sozinho!” Jesus é imperativo, quando Ele nos convida, temos 
de atendê-Lo, porque Ele é o dono do futuro, é o dono dos 
nossos corações, Ele sabe o que está passando em nossos 
corações, sabe se é mentira ou não, sabe se é desculpa ou não. 
Ele sabe tudo. Portanto, considerando a nossa lógica humana, 
nós somos sempre “Marta”, a vida inteira somos “Marta”. Se 
estivermos dando desculpas, se estivermos falando mentiras, é 
porque não queremos ser “Maria”. Certa vez ouvi a expressão 
“mentira eclesiástica”. Isto não existe, mentira é mentira. 
Aquilo que é eclesiástico tem a obrigação de ser verdadeiro. A 
mentira, por menor que seja,  deixa em nós mesmos uma 
marca. As pessoas que fazem aquela opção de vida, sendo 
“Marta”, não estão escolhendo o lado de Deus. No entanto, 
aquelas que dizem: Eu vou atender a Vontade de Deus, porque 
Deus sabe do meu futuro!” Aí as coisas poderão ir se 
modificando e a pessoa fica até mesmo sem saber o porquê. 
Madre Teresa de Calcutá deixou a vida de clausura, a vida de 
tranquilidade e foi cuidar dos doentes. Certa vez, chegou um 
grande dignitário do governo, a viu cuidando de um leproso, e 
disse-lhe, numa demonstração de aversão: “Eu não faço isso 
por dinheiro nenhum”. E Madre Teresa respondeu-lhe: “Eu 
também não!”. Quer dizer, Madre Tereza de Calcutá foi uma 
Maria a vida inteira. Aquela Maria que escolheu a melhor 
parte.  Ao contarmos a história de Nossa Senhora, 
perguntamos: O que Nossa Senhora desfrutou desta vida? 
Naquela época, ser mãe solteira era motivo para a mulher ser 
pedrejada. Casou-se com um idoso, foi mãe de um único filho, 
que nasceu numa gruta e ainda precisou fugir com Ele, 
montada num burrinho, para o Egito, para que Ele não fosse 
morto. Depois de tudo isto, ainda teve que assistir toda a 
perseguição ao Seu Filho, Seu sofrimento ao carregar a cruz e 
Sua morte nesta mesma cruz. Por tudo que Maria Santíssima 
passou neste mundo, sabemos que Ela jamais agiu ou viveu 

como uma “Marta”. Maria, em todos os momentos de sua vida 
terrena, escolheu a melhor parte, fez como aquela Maria que 
escolheu ouvir Deus e fazer a Sua Vontade. Ela sempre 
escolheu a melhor parte. Nós não escolheríamos nunca a vida 
que Ela escolheu. Mas, foi por causa de Sua escolha que Ela 
está lá na Bem-Aventurança, que Ela é uma Bem-Aventurada. 
Hoje Maria Santíssima é a grande mãe de todos nós. Mãe por 
adoção. Nossa Senhora sabia até o que Jesus estava pensando. 
Vimos que nas Bodas de Caná, quando Jesus lhe disse: 
“Mulher, ainda não chegou a minha hora!”, Nossa Senhora 
não lhe respondeu e foi dizer aos outros: “Fazei tudo o que Ele 
vos disser!” E Jesus fez um dos grandes milagres de Sua vida, 
que foi a transformação da água em vinho, no momento em 
que Ele se apresentava como o Messias, que iniciava a Sua 
vida pública para cumprir a Sua missão de Filho obediente. Se 
prestarmos atenção à nossa maneira de ver as coisas – pela 
nossa lógica humana –, veremos que todos somos como 
Marta. Precisamos parar de dar desculpas nos momentos em 
que existe um convite de Deus, porque nós não sabemos o que 
Deus está preparando para nós depois. Estamos cheios de 
águas, nessa sociedade, precisando transformarem-se em 
vinho. O que Jesus está prometendo às “Marias” é exatamente 
esta transformação da água em vinho, ou seja, escolher a 
melhor parte e, um dia, estar com Ele na Sua glória. A nossa 
escolha pessoal tem, sempre, que tender para a melhor parte. 
Esta vontade de cada um de nós, de vir aqui, nesta Basílica, 
rezar sem preconceito nenhum, sem pedir nada a Nossa 
Senhora, apenas com a intenção de louvá-La, é exatamente 
uma atitude de “Maria”. Nos momentos em que entendemos 
que estamos dando uma desculpa qualquer, torna-se 
necessário colocar a mão na consciência. Deus é o dono do 
nosso futuro. Deus sabe o que está fazendo. Deus, às vezes, 
nos tira alguma coisa, agora, para nos dar depois. Deus nos tira 
agora para avivar a nossa fé, para fazer com que a gente 
realmente proceda de um modo mais correto, mais humano e 
sem enganar ninguém. É isso que Deus quer. Deus não quer 
enganar ninguém. Certa vez, Jesus estava indo para Jerusalém 
e pretendia passar pela Samaria. Ele sabia que aquela aldeia 
dos samaritanos não o receberia bem. Por este motivo, os 
Apóstolos o aconselharam a não passar por lá. Jesus disse-
lhes: Não? Mas Eu tenho que ir, tenho que ir mesmo onde as 
pessoas não estão esperando. Eu tenho que estar nesses 
momentos perigosos da vida, tenho que estar lá. E Jesus 
pregou até na aldeia dos samaritanos, onde foi mal recebido, 
como já sabia que o seria. Jesus estava nos dando um exemplo 
de como ser “Maria”, estava vendo aquilo a que Nossa 
Senhora realmente prestou atenção. Estava vendo aquilo que 
aquela Maria, amiga dele, irmã de Marta, pensava. Temos que 
ter sempre em mente aquilo que Jesus disse a Marta: Marta, 
Marta, você está pensando em muitas coisas, usando apenas a 
lógica humana. E não é isto que Deus quer que a gente sonhe e 
faça. Deus quer que vejamos as prerrogativas da vida divina. 
Isto é muito bom. Não sejamos como Marta, sejamos sempre 
como Maria, porque Nossa Senhora intercederá por nós e 
Deus nos recompensará por isto.

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, realizada na Basílica de Lourdes em 04-10-2011)

Escolher a melhor parte (Lc 10,38-42)
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Papai
Meu coração de mãe chora por vocês

Padroeira do Brasil

Tenha em casa uma cópia da Imagem de Nossa Senhora Aparecida, 
igual a que o Papa João Paulo II, recebeu em mãos de Raymundo Lopes

Réplica Perfeita de Nossa Senhora Aparecida

Departamento de vendas:

Telefone: (31) 3225-4067
www.shopmci.com.br
Parcelamos em até 12x no cartão de crédito conforme o Pagseguro.

Meus filhos! 

Vocês presenciaram, na televisão, um ataque frontal ao símbolo escolhido por Deus 
para representar a minha imagem na Igreja Católica, em terras brasileiras.
Eu lhes pergunto: qual a resposta que vocês podem dar para este procedimento? 

Examinem suas consciências, lá encontrarão, envolta num emaranhado de culpas e 
omissões na colocação da palavra de Jesus, na prática do amor e da caridade entre 
vocês, a resposta à  minha pergunta.
A enorme evasão das fileiras católicas é certamente a consequência do desamor, do 
desconhecimento e do desinteresse de vocês no trato com o que Jesus lhes confiou: a 
sua Igreja.
Jesus derrama sobre a terra, com abundância, as Suas graças, indistintamente 
entre pobres e ricos, entre católicos e não católicos. Mas, infelizmente, são 
poucos os que retornam para, num profundo agradecimento, iniciando de novo 
o caminho, passar aos outros os frutos desse toque misericordioso de Deus. É 
necessário que o mundo saiba, através de vocês, católicos, que Jesus é uma 
presença real na Igreja. Os irmãos afastados estão tendo uma visão distorcida 
do Evangelho, e a dor está sendo a resposta a esse desinteresse em defender 
esta verdade.
Fico triste por vocês não poderem responder, com o poder da fé, a esses 
irmãos. Será que terei de lhes fornecer um argumento maior para as 
minhas constantes visitas à  terra?
Tenho insistido para o fato de que, se não for feito agora um exame de 
consciência e uma minuciosa reflexão que os leve a um 
aprofundamento da fé, estarão logo envolvidos em conflitos 
religiosos, com desastrosas consequências para a Igreja, pois o 
despreparo de vocês para enfrentar seitas e deformações da fé está 

se tornando cada vez mais acentuado.
Meu coração de Mãe chora por vocês.

Obrigda por terem atendido ao Meu chamado.

Comentário:Nesta mensagem, se faz alusão ao infeliz episódio do chute à  imagem de Nossa Senhora Aparecida, na televisão, pelo pastor Von 
Helder, da Igreja Universal do Reino de Deus. Ao mesmo tempo, ela nos culpa por esse estado de coisas, devido à  nossa falta de fé. Estamos 
despreparados para enfrentar seitas e deformações da fé. Mas prestem atenção que Maria não abandona o assunto do Evangelho do domingo 
passado, abordando-o com maestria e colocando-o dentro do contexto. Ela chora por nós. Será preciso dizer mais?!
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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 09 de Outubro de 2018 
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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 02/10/2018, Iêda Cardoso Nfoi agraciada com a 97ª visita da Imagem de 
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino 

Jesus,  foi agraciada com a 4ª imagem Mãe do Divino 
Amor e Maria Elizabeth foi agraciada com o 4º terço 
com qual Raymundo Lopes rezou nesta Basílica.

No dia 03/10/2018, Iêda Cardoso
recebeu a 97ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Convertam-se e rezem
 para que outros o façam

Terça-feira, 02 de maio de 1995

Meus filhos! 
Convertam-se e rezem para que outros o façam, porque 
o dia da grande purificação desponta no horizonte, e 
atingirá toda a humanidade, independente do credo que 
praticam.
Estejam unidos para que possam, numa cadeia 
amorosa, ajudar a todos nessa conversão que tanto 
peço. Não os quero amedrontados, porque isto não será 
um castigo, mas uma imensa graça que o Pai Celeste 
derramará sobre a terra.
Nesse dia vocês verão passar, por um relance diante 
dos olhos, todas as faltas cometidas contra as Leis de 
Deus.
Estejam preparados e usem da confissão como o meio 
eficaz que atenuará enormemente o impacto dessa ação 
purificadora do Criador. Somente poderei ajudá-los se 
quiserem ser ajudados.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.160)

Comentário: Nestas mensagens, pela primeira vez, Nossa Senhora toca no 
assunto da “grande purificação”. Ela sempre se preocupou, aqui, com a 
evangelização, alertando-nos para a necessidade de uma “conversão urgente, 
profunda e sincera”. A “grande purificação”, já predita por ela em Garabandal, ao 
padre Gobbi, em Medjugorje e em Akita, torna-se cada vez mais uma espera 
preocupante. Devemos estar preparados, porque essa experiência será assustadora 
para aqueles que não se encontrarem na graça de Deus, purificados do pecado pelo 
Sacramento da Confissão. Ela deseja nos ajudar, mas respeitando nosso livre 
arbítrio, o que só será possível com nosso consentimento. Maria enfatiza também 
que a ação purificadora de Deus atingirá a todos, independentemente do credo que 
praticarem. Isto é, Deus não é monopólio dos cristãos, mas é de toda a humanidade.


