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OBRA MISSIONÁRIA
Ano VIII – Nº 349 – 13 de Novembro de 2018

Mãe de 
Jesus Cristo

aria é Mãe de Cristo. Ele veio ao mundo anunciar a MBoa-Nova, e não havia uma vez sequer que Se 
pronunciasse que não fosse para tratar dos caminhos para 
a Salvação, que Ele, como Deus, veio para trazer-nos. 
Houve, mesmo entre os judeus, quem o reconhecesse 
como profeta: “Este é mesmo o profeta que devia vir ao 
mundo” (Jo 6,14). As coisas que ensinava foram para 
todos, pois havia ordenado aos apóstolos “Ide e ensinai a 
todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo” (Mt 28,19).
Maria é Mãe de Cristo, Rei de um Reino que não é deste 
mundo, assim como disse a Pilatos. A Igreja por Ele 
estabelecida haverá de durar até o fim dos tempos, sem 
que os portões do inferno sobre ela prevaleçam. É então 
nosso dever agir na Esperança desse Reino, (uma 
Esperança não só “informativa”, mas “performativa”, 
como nos ensina o Santo Padre Bento XVI, na Encíclica 
SpeSalvi) como súditos desse Rei.
Maria é Mãe de Cristo, nosso Sacerdote, que enquanto 
vítima ofereceu a si mesmo pela expiação de nossos 
pecados. Ele continua a se entregar diariamente por nós 
na Missa, de forma incruenta, pelas mãos do padre (In 
Persona Christi). E assim será enquanto durar Sua Igreja, 
ou seja, até o fim dos tempos.
Na Missa, segundo o chamado Rito Tridentino (forma 
extraordinária do Rito Romano), orações são 
proclamadas em três línguas: o grego, o latim e o 
hebraico; assim como nessas três línguas estava escrita a 
sentença de Jesus no alto da cruz. O grego é referente à 
ação de Cristo como Profeta, pois o grego era, em seu 
tempo, a língua tida por “universal”, algo como o inglês é 
dito ser hoje. O latim era a língua do Império Romano, 
portanto referente à ação de Cristo como Rei, pois é a 
língua dos súditos, ou cidadãos do Império. E o hebraico 
era a língua utilizada para a oração pelos judeus, 
contemplando assim a ação de Cristo como Sacerdote.
 É talvez justo, realmente, que a língua que mais ocupe 
espaço na liturgia seja o latim, pois sendo Jesus Rei 
exerce soberania sobre o restante; a língua que melhor 
expressa isso deveria ser a mais presente.
 Alguém poderia questionar se não seria, assim, o poder 
temporal superior ao espiritual, mas basta recordar que o 
Reino de Cristo é propriamente espiritual, portanto não 
há contradição.

Raymundo Lopes



Comentário do Evangelho 

Servir com humildade (Lucas 17,7-10)
 

aquele tempo, disse Jesus: "Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, Nquando voltar do campo lhe dirá: ‘Vem depressa sentar-te à mesa?’ E não lhe dirá ao contrário: 
‘Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disto comerás e beberás tu?’ 

E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o senhor devendo alguma obrigação? Assim 
também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: ‘Somos servos como quaisquer outros; 
fizemos o que devíamos fazer’".

eus é o provedor de todas as graças. As graças de Deus vêem a todos, independente se são católicos, Dprotestantes, hindus. Essas graças são de graça. Servo inútil é aquele que faz exatamente o que deve 
fazer. O servo inútil recebe a graça, guarda para si e não consegue distribuir ou aumentar o que recebeu. 

Não consegue fazer nada com a graça que recebeu. Esse servo nunca irá participar da mesa com Deus.
Tem gente que passa a vida a juntar dinheiro e não sabe distribuir. Torna-se um servo inútil quando guarda o 
dinheiro e não partilha: recebe de Deus e guarda para si.
A nossa inutilidade se resume naquilo que não conseguimos fazer: constitui um ciúme terrível sobre aquilo que 
se tem ciúme:  fruto da influência do Diabo.
Já, servo útil, é aquele que recebe a graça e consegue distribuí-la, aumentá-la e estendê-la a outras pessoas. Deus 
usa do servo útil para estender o Seu Poder.
Nós recebemos todo o amor que Deus tem por nós. Todo mundo tem coisa para dar. Por exemplo, Madre Tereza 
de Calcutá deu ao mundo a sua pobreza e, diante de Deus, tornou-se uma serva útil. Já pensou, por exemplo, se 
São Francisco tivesse sido um servo inútil?
Os servos úteis são aqueles que estão no rol dos santos. O servo inútil tem o inferno por destino.

(Trechos extraídos do Comentário de Evangelho, por Raymundo Lopes, realizado na Basílica de Lourdes, em 10 de novembro de 2009)
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A televisão, o rádio e esses equipamentos de som, 
que vemos nas cidades, podem ser veículos de 
grandes dramas, de músicas maravilhosas ou até 
mesmo de palavras salvadoras mas quem pode 
duvidar de que, para a grande maioria das pessoas, 
estes inventos não sejam mais que fontes de 
barulho? Eles, na verdade, não são entendidos, mas 
só percebidos pelo ouvido. O homem moderno, que 
mora em cidade grande, começa o dia com o som do 
despertador, depois, se tem carro, usa o rádio do 
carro, continua ouvindo música ambiente, enquanto 
recebe ligações do celular, entra em elevadores, e lá 
continua a musiquinha em seu ouvido, e o celular 
não para de tocar. Depois do dia acabado, à tardinha, 
vai relaxar naturalmente com músicas gravadas, 
num bar, e acaba o dia vendo novela em casa. Tem 
aqueles que nem sabem que estão estressados, não 
conseguem dormir com o encerramento dos 
programas da televisão, recorrem a outras fontes de 
ruído como, por exemplo, liquidificador, radinhos 
de pilha etc. 
O silêncio tornou-se um vácuo que o homem 
moderno abomina. Já não é normal ou bom em si 
próprio, é apenas compreendido como uma outra 
ausência de ruído. Antes do ruído havia sons – 
distintos do ruído porque os sons emergem do 
silêncio. O silêncio foi colocado por Deus como 
pano de fundo dos sons. Os moradores das cidades 
acordam com o ruído constante, entretanto, tornam-

se nervosas no interior, porque os sons dos grilos, das 
aves e de outros animais são produzidos contra o 
fundo do silêncio. No interior, também há menos 
conversas, porque, para interromper o silêncio, a 
gente tem de ter alguma coisa para dizer. Na cidade 
grande, as palavras fazem parte do ruído geral, 
dizemos qualquer coisa, para não deixar de falar, e o 
silêncio é sempre interrompido e interpretado como 
grosseria. 
Parece haver um receio de que se o ruído parar, o 
mundo vai acabar! Antes do nascimento da televisão, 
dava-se a noção de que as pessoas ouvem o rádio para 
terem certeza que estão na realidade vivas. Esta 
proposição opõe-se perfeitamente à velha dúvida: se 
uma árvore cai na floresta, fará algum ruído se não 
houver ninguém para ouvi-lo? Esta objeção 
pressupõe que o homem existe e indaga se o som 
pode existir sem pessoas para o ouvir. Existe uma 
expressão para esta questão que anularia estas 
conjecturas, e temos o homem da cidade a perguntar: 
se não há ruído, como é que sei se realmente existo? A 
solidão e o silêncio são os caminhos para uma 
reflexão séria! Evitá-los é evitar as condições 
necessárias para um exame de consciência que torne 
a vida digna de ser vivida. É fugir também do que 
pode advir somente da orientação de uma vida para 
realidades fundamentais, realidades que podem 
apenas introduzir-se quando se está tranqüilo e aberto 
a elas. Dizem-me muitas vezes que as pessoas ligam a 
televisão, ou mesmo o rádio, porque estão sós. O 
ruído é utilizado como um tônico para a solidão, é 
uma droga acústica, mas a solidão é uma ânsia por 
alguma coisa que não devia ser afogada no ruído. Se a 
gente tranqüilamente investiga a solidão, pode-se 
começar por perguntar: por que razão se está só, e 
para quê?
A solidão permite-nos saber que realmente não 
estamos nada preparados para os nossos mais fundos 
desejos, nem dos nossos amigos, da nossa família, 
nem para os nossos bens terrenos ou prazeres. Então, 
em quem vamos descobrir o objeto do nosso mais 
profundo desejo? Em Deus! Esta é talvez a pergunta 
mais importante que se pode fazer e que poderá ser 
respondida somente com o silêncio que vem do 
universo criado por Ele. 

   Ouvir o Silêncio de Deus



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 13 de Novembro 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 06/11/2018, Marília José Nfoi agraciada com a 102ª visita da Imagem de 
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino 

Jesus, Imaculada Marinho foi agraciada com a 9ª 
imagem Mãe do Divino Amor e Terezinha Scarpelli 
foi agraciada com o 9º terço com qual Raymundo 
Lopes rezou nesta Basílica.

No dia 09/11/2018, Marília José
recebeu a 102ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

O clamor do cego
Terça-feira, 09 de novembro de 1993

Meus filhos!

Olho para todos com o carinho de mãe e passo, a cada um de 
vocês, o desejo ardente em ajudá-los no propósito de uma 
maior proximidade com Deus, através da oração pessoal.
Reflitam sobre a atitude do homem que, aos gritos, clamava 
para que Jesus o curasse. Os que acompanhavam meu Filho, 
advertiram aquele homem para que se calasse e não fizesse 
tanto alarido. Ele pedia para que Jesus o curasse, porque era 
confiante que sua súplica seria atendida. Ele mesmo fazia 
chegar a Jesus o seu clamor, sem intermediário.
Gritem então bem alto o nome de Jesus vocês mesmos, para 
que obtenham, através do Seu imenso amor pela 
humanidade, as graças necessárias para a cura do corpo e do 
espírito.
Por que pedir para que orem por vocês, quando Deus quer 
escutar a cada um, quando isto é possível? A oração fraternal 
é fundamental e tem um valor imenso, mas não substitui o 
clamor de uma alma contrita, num colóquio confiante ao 
Deus que pretendemos ter como Pai.
Confiem e orem uns pelos outros, mas tenham sempre em 
mente a figura do homem que, em altos brados, clamava por 
sua cura, indiferente à discrição solicitada pelos que 
estavam com Jesus.
Sempre que puderem, peçam vocês mesmos, com o coração 
aberto. Deus quer ouvi-los como Pai carinhoso, pronto a 
atendê-los.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado

Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.67)


