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O Chique é ter Mãe!
Você tem mãe?
É claro, não é? Quem não tem? 
Todos nós temos, porque isso é uma lei básica da 
natureza, todos temos mãe.
Deus, o Criador de todas as mães, para se comunicar 
conosco, achou o caminho da maternidade um bom 
veículo porque sua idéia de criar mães era tão perfeita 
que quis aproveitá-la para nascer entre nós. 
Você pode dizer: “Mas, Deus nascer? Entre nós?”
Porque não? Claro que Ele poderia “aparecer”, mas não 
seria natural, o chique é ter mãe!
Você pode até pensar: “Não acredito nem em uma coisa 
nem em outra, isso tudo é uma balela”.
Mas, se você não está pesando nisso, é porque você crê 
que Jesus teve mãe! É mais que natural que ela seja, na 
pior das hipóteses, uma mulher sem defeito não é?
Você pode até pensar: “Não acredito nem em uma coisa 
nem em outra, isso tudo é uma balela”.
Mas, se você não está pesando nisso, é porque você crê 
que Jesus teve mãe! É mais que natural que ela seja, na 
pior das hipóteses, uma mulher sem defeito não é?
Você pode pensar: “Mas, Jesus não é Deus?”
No entanto, se você não está pensando nisso, é porque 
você crê que Deus fez a coisa certa, escolhendo a dedo 
uma mãe.
Se Ele escolheu uma mãe para se comunicar conosco, 
evidentemente que Ele forneceu a ela a confiança de 
guiá-Lo.
Você pode questionar ainda: -Mas, guiar Deus?
Vamos pensar, quando você necessita conquistar 
alguém, você não abre mão de muita coisa para fornecer 
confiança a essa pessoa?
Então! Deus deve ter fornecido àquela que escolheu para 
ser a mãe, alguma coisa, não é verdade? Guiá-Lo não 
seria um pensamento lógico?
Você está a caminho de ver um esplêndido trabalho de 
uma mãe, ela deseja que conheça seu filho, porque ela 
tem orgulho Dele.
Mas você pode me dizer:
“Deixa de bobagem, o Evangelho foi escrito pelos 
evangelistas sem nenhuma participação da mãe de Jesus!
É verdade, acredito, mas se Jesus teve mãe, mesmo que 
ela não fizesse nada, influenciou suas palavras pelo 
simples motivo de ter permitido que ele nascesse, porque 
você está esquecendo de um detalhe, era mãe solteira.
Agora, Deus lhe passa o poder de escolha, está bem?

Raymundo Lopes



Parábolas do grão de mostarda e do fermento (Lc 13,18-21)

urante todo o tempo da pregação de Jesus perguntavam-lhe sobre o Reino de Deus, dizendo: O que é Do Reino de Deus? E Jesus sempre lhes respondia que o Reino está aí; o Reino de Deus está próximo.

Neste trecho do Evangelho de Lucas, que a Igreja escolheu, Jesus nos conta uma história bastante 
interessante. Quando lhe perguntaram o que era o Reino de Deus, Jesus pensou e disse: “A que é semelhante o 
Reino de Deus e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e 
lançou em sua horta; ele cresce, torna-se árvore, e as aves do Céu se abrigam em seus ramos.”
Depois Jesus disse: “A que mais compararei o Reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher 
tomou e escondeu em três medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado.” 
Que coisa bonita! Qual é a figura central desse relato?
Primeiramente, Ele falou de um homem; depois, falou de uma mulher.
Que homem é este que semeou uma pequena semente na humanidade, ela cresceu e tornou-se uma grande 
árvore?
Este homem é Deus Pai. Quer dizer, então, que o Reino de Deus, nesta comparação feita por Jesus através de 
parábola, é aquele momento em que Deus semeia na humanidade o Seu Espírito e faz crescer nela essa árvore 
que ampara as aves do Céu, ou seja, ampara a Sua criação.
Depois, Jesus compara aquela mulher que, com uma mistura, fez a massa crescer.  
Vejamos, agora: onde Deus jogou aquela semente? 
Na horta.
Que horta é esta? 
É o seio da Virgem Maria! Porque ali a possibilidade do Reino de Deus cresceu e Ela misturou nessa massa 
aquilo que estava crescendo no seu seio, isto é, na horta de Deus.
Foi pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo que Maria Santíssima gerou Aquele que iria formar a grande 
árvore, onde as aves do Céu iriam achar o seu refúgio. Quer dizer: as três medidas que Nossa Senhora, ao 
misturar, levedou essa grande massa que é a humanidade.
Que maravilha!…
Às vezes as pessoas dizem que Jesus fala pouco da Mãe, mas isto não é verdade, porque Ele fala, todo o 
tempo, de Sua Mãe. O que mais Jesus falava era de Sua Mãe.
Jesus compara Nossa Senhora à horta de Deus, onde Deus semeia o Reino e Ela mistura pelo Pai e pelo 
Espírito Santo e faz gerar o Verbo Encarnado.
Eu não poderia deixar de mostrar este fato tão bonito e tão comovente: Jesus falando sobre Sua própria Mãe e 
comparando-a com a horta de Deus. O Reino de Deus não existiria entre nós, não estaria à nossa disposição se 
não fosse por Maria Santíssima, que nos deu Jesus. O Reino de Deus poderia continuar existindo, mas 
somente na mente de Deus e não como a grande chance da humanidade de viver no Reino de Deus, que Jesus 
veio para nos proporcionar, pela redenção.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, na Capela Theotókos, em 31-10-2000)

om o que o Reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de Cmostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os 
passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Jesus continuou:  Que comparação poderei usar para o 

Reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em três medidas de farinha, até que ele 
se espalhe por toda a massa.

Comentário do Evangelho 
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ervir à comunidade por amor a Deus e ao próximo. Mais Sdo que uma honra, é uma entrega motivada pela fé, 

sustentada pela esperança, alimentada pela caridade. 

O Ministro está a serviço porque escolheu imitar Jesus, o 

servo por excelência.

Renunciar a mim mesmo para dedicar-me à comunidade. 

Toda escolha compromete. Ao ser enviado pela Igreja, optei 

por perder parte do meu tempo para que outros vivam 

melhor. 

O Ministro se sacrifica e se gasta em favor do outro, por 

amor.

Participar das atividades da comunidade, a começar pela 

Missa. A celebração eucarística dá sentido e significado para 

as demais celebrações, bem como para o exercício do seu 

ministério. 

O Ministro prioriza a Missa dominical, participando dela 

fielmente.

Atuar em comunhão com o pároco e demais membros da 

comunidade. A divisão diminui a força do anúncio. 

O Ministro tem consciência de que não evangeliza sozinho.

Promover a vida, dom de Deus em todas as circunstâncias. 

Cristo vivo, presente na Eucaristia, veio para renovar a vida 

e para se transformar em vida naqueles que o recebem com 

fé. 

O Ministro é sinal e presença da vida plena.

Acolher a todas as pessoas, com a mesma disposição com 

que Jesus as acolhia. Entre nós não há mais estranhos ou 

estrangeiros; somos uma única família, e Deus é nosso Pai. 

O Ministro não faz distinção de pessoas, colocando-se a 

serviço de todas.

Partilhar com a comunidade o que sou e tenho: minha fé, 

minhas convicções, meus conhecimentos, meu tempo, 

minha experiência de vida. Ao doar-me, não empobreço; 

antes, enriqueço-me no amor.

O Ministro é uma pessoa que supera o egoísmo e opta pela 

generosidade. Anunciar o Evangelho por palavras e pelo 

testemunho de vida, especialmente no trabalho, na família, 

no lazer e nos serviços prestados à comunidade. É levar a 

pessoa e os ensinamentos de Jesus ao outro. 

O Ministro evangeliza em tempo integral.

Amar a todas as pessoas, sem esperar nada em troca. O amor 

não escolhe a quem amar, e nem pede pagamento ou  

retribuição.

É pura gratuidade. Assim como é amado por Deus, o 

Ministro ama àqueles a quem se coloca a serviço, chegando, 

se necessário, a se sacrificar por eles.

Vencer a acomodação, saindo de si mesmo para ir ao 

encontro do outro onde ele está. Quem serve não fica à 

espera, mas procura, porque ama e quer ver o outro feliz. 

O Ministro é como o pastor que não descansa enquanto não 

encontra a ovelha que se perdeu. Corresponsabilizar-se pela 

ação evangelizadora da comunidade, participando de 

encontros, grupos de reflexão, reuniões, assembleias, 

retiros, celebrações. É ser responsável junto com os outros. 

O Ministro sempre atua em comunidade.

Converter-se continuamente, abrindo o coração ao Senhor, 

seja para amá-lo cada vez mais, seja para estar em condições 

de melhor servir à comunidade. A conversão  é um processo, 

uma busca permanente. 

O Ministro se renova todos os dias.

Misturar a Sagrada Escritura e a vida transformando o dia-a-

dia num constante louvor a Deus e numa atitude 

perseverante de serviço à comunidade. A Bíblia ilumina a 

vida de quem a acolhe. 

O Ministro reflete, ora e age fortalecido pela Palavra de 

Deus.

Dedicar-se de todo o coração à comunidade. Especialmente 

a quem precisa de meus serviços, como os enfermos e 

anciãos. A dedicação ao outro exige renúncia, mas leva 

alegria a quem sofre com os desgastes próprios da vida. 

O Ministro é sensível às pessoas que o rodeiam e a elas 

serve. Iluminar a comunidade com a luz do Evangelho. Ao 

exercer o ministério, torno-me referência para a 

comunidade. O serviço que presto incentiva outros a 

também se tornarem servidores. 

O Ministro evangeliza pelo serviço assumido e prestado 

com responsabilidade.

Testemunhar no dia-a-dia a fé que professo, proclamo e 

celebro. A coerência de vida é sinal de autenticidade e de 

fidelidade a Deus.

 O Ministro, ao fazer de sua vida e de seu ministério uma 

coisa só, torna-se duplamente testemunha de sua pertença a 

Cristo.

Ter e fazer de Jesus Cristo o centro de sua vida. É unir-se a 

ele na Palavra, na Eucaristia, no próximo. Na comunidade. É 

viver dele e nele, acolhendo-o, colocando em prática os seus 

ensinamentos. 

O Ministro é discípulo missionário de Jesus.



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 30 de Outubro de 2018 
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Senhor Deus, soberania 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 23/10/2018, Claudine das NGraças foi agraciada com a 100ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 

Menino Jesus, Maria Helena foi agraciada com a 7ª 
imagem Mãe do Divino Amor e Danilo Piazzi foi 
agraciada com o 7º terço com qual Raymundo Lopes 
rezou nesta Basílica.

No dia 27/10/2018, Claudine das Graças
recebeu a 100ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Não pecar contra a castidade
Terça-feira, 19 de julho de 1994

Meus filhos amados!
Nada fere tão profundamente a dignidade da pessoa humana 
do que a castidade colocada em desordem moral. Deus é 
amor e, ao criar o homem e a mulher, colocou-os coesos, 
para que reconheçam, cada um, sua identidade sexual, 
dando-lhes dignidades individuais para que, guiados por 
este amor, possam crescer e se multiplicar.
A castidade eleva a condição do homem e da mulher, e o 
estado de vida composto por ela personaliza aquilo que o 
Senhor Deus criou como regra básica para a vida afetiva, 
dentro dos limites das leis morais. Qualquer desvio destas 
condições constitui ofensa à castidade.
Meus filhos, como a humanidade se deixa comandar pela 
luxúria, fornicações, pornografia, prostituições e práticas 
contrárias à natureza, me escandaliza e me assusta!
Tenho que ressaltar aquilo que meu filho Jesus tanto 
enfatizou: a indissolubilidade do matrimônio, como regra 
vinda do nosso Pai querido, que está no Céu; portanto, o 
adultério ou o divórcio constitui ofensa ao que Deus uniu.
Isto tudo os coloca à beira do abismo, pois compromete a 
continuidade da espécie, elimina da face da terra o auto-
domínio e extingue-se, por completo, o conceito de 
sexualidade, da forma como foi instituída pelo Criador.
Caríssimos, cultivem o hábito da castidade, nela reside a 
pureza do coração, alavanca que impulsiona a alma para 
Deus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.112)


