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Felicidade
ra domingo, dia 4, eu passeava pelo interior da ECapela Magnificat. Parei diante do crucifixo, 
que em setembro de 1999 vertera óleo e dera 

motivo a um diálogo no dia 20 do mesmo mês, cujo 
texto foi reproduzido no quadro em que se apoia o 
crucifixo. Eu meditava sobre isso, quando escutei 
uma voz suave atrás de mim, dizendo: 
“Gostaria de relembrar algumas palavras minhas?” 
Olhei e não vi ninguém. E a voz repetiu:
“Gostaria de relembrar algumas palavras minhas?” 
– Que palavras?
Eu continuava não vendo ninguém.
– Sobre a felicidade.

– Fale!!
– A felicidade é inteligente
– A felicidade é cultivada
– A felicidade é paciente
– A felicidade doa-se
– A felicidade é contemplativa
– A felicidade eleva, critica, compara, pressiona

– A felicidade faz muito do pouco.
– Quem está aí??
– Quem você ama!
– Quem está aí?? – perguntei novamente.
– Aquele que falou sobre a felicidade, em um monte!
– Não estou entendendo!
– Entenderá com o tempo.
Esperei um tempo, mas parou de falar.
– Posso escrever?
Mas nada, ficou tudo silencioso, não ouvi mais nada.

Raymundo Lopes
Vila del Rey – Nova Lima – MG

2017
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 Evangelho que Lucas escreveu ele ouviu de alguém, Ocomo dos apóstolos, especialmente São Paulo, de 
Nossa Senhora, pois ele não chegou a conhecer 

Jesus, não foi por isso testemunha ocular da Palavra; como 
disse a Teófilo: “após acurada investigação de tudo…” Neste 
capítulo ele conta uma passagem muito interessante. Jesus 
estava no Templo, e como alguns estavam dizendo que o 
Templo era ornado de belas pedras e de ofertas votivas 
(ofertas em cumprimento de voto ou promessa), Ele disse: 
“Contemplai estas coisas… Dias virão em que não ficará 
pedra sobre pedra que não seja demolida!” Perguntaram-lhe, 
então: “Quando será isso, Mestre, e qual o sinal de que essas 
coisas estarão por acontecer?” Eles esperavam de Jesus 
alguma resposta a respeito, que agradasse o coração humano. 
No entanto, Jesus foi claro com eles quando disse que não 
ficará pedra sobre pedra. Ele não queria, naquele momento, 
profetizar a destruição do Templo, pois Deus não iria 
preocupar-se simplesmente com um Templo sendo 
destruído. Estas coisas bonitas que temos aqui – basta um 
estalo de dedo de Deus para que venham abaixo. Mas Deus 
não deseja isto, porque isto está entregue à natureza. Jesus 
quis dizer que aquilo que você constrói no seu coração, que 
você acha que é belo, Sua palavra é muito maior. Tudo que se 
constrói, que se pensa que a teologia que estão ensinando é 
perfeição de Deus, chegará a um dia que não valerá nada; mas 
as Suas palavras, aquilo que repete, a Sua presença aqui, 
junto de nós, isso vai ficar! Esses templos maravilhosos, 
essas coisas bonitas acabarão um dia. Jesus estava 
profetizando o orgulho, a vaidade, a ambição do homem de 
querer conhecer Deus, explicar Deus pelo próprio 
entendimento. E sabe-se disso, porque logo depois Ele falou: 
“Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos 
atemorizeis; pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas 
não será logo o fim”. Jesus falou disso há dois mil anos atrás. 
Quando disse: “O tempo está próximo”, quis dizer que para 
Ele o tempo não existe. E continuou: Quando virem nações 
contra nações, irmãos contra irmãos, pessoas vindo em meu 
nome, dizendo: “Sou Eu!”; quando começarem a ver coisas 
bonitas, palavras e doutrinas bonitas, como se fosse Eu que 
estivesse promovendo tudo isso, irão descobrir que não sou 
Eu, porque minha doutrina é muito maior que os templos que 
vocês constroem. Minhas palavras são maiores que as 
palavras que vocês constroem. Minha presença é muito 
maior que a presença de todos vocês e o mundo inteiro. Vê-se 
hoje pessoas ensinando, mostrando uma pseudosabedoria 
que não chega nem aos pés das palavras de Jesus. O que foi 

dito por Ele há dois mil anos, permanece até os dias de hoje, é uma 
atualidade, porque as palavras de um Deus não estão submetidas 
ao tempo. Quando se lê a Bíblia percebe-se, às vezes, uma simples 
história que a racionalidade humana conduz para aquilo que é 
possível compreender. É necessário perceber que existem uma 
segunda leitura, uma terceira leitura, ou até outras mais que são 
inspiradas. O que é dito neste capítulo de Lucas, ele que não 
conheceu Jesus, mas compreendeu toda a profundidade de Suas 
palavras, tornou-se atual, apesar de dito há tanto tempo. Quando 
Jesus diz: “… grandes sinais vindos do céu!”, está se  referindo ao 
avanço vertiginoso da ciência. O homem pisou na lua, está indo a 
marte, está descobrindo que a casa do Pai tem várias moradas. Ele 
quis dizer que muitas coisas serão vistas no céu; mas, no entanto, a 
racionalidade humana começa a pensar em terremotos, aquilo que 
sempre aconteceu. Como o mundo é um pedaço de alguma coisa 
perdida no Universo, tudo pode acontecer. Jesus quis dizer que 
veremos coisas maravilhosas, descobertas admiráveis, e que este 
é o tempo em que chegaremos perto d'Ele, é o tempo em que 
entendemos Suas palavras. Em todo e qualquer momento da vida, 
o homem pode ver acontecer aquilo que Jesus falou há dois mil 
anos. No entanto vê-se hoje, também, tanta profecia, como se o 
homem tivesse a possibilidade de adivinhar o futuro, que somente 
a Deus pertence. Essas palavras de Lucas saíram da boca de 
Cristo, e muitos ficam pensando que Ele vai descer do Céu, sair do 
meio das nuvens e cumprimentar todo mundo. A verdade é que 
Jesus cumprimenta o homem todos os dias, do acordar ao deitar 
para dormir. Para o homem é muito difícil ajoelhar-se diante da 
sabedoria de Deus, pois ele acha que a sua sabedoria está acima de 
tudo. Quando Jesus disse que aquelas pedras bonitas iriam cair, 
que não ficaria pedra sobre pedra, Ele quis dizer: escutem o que 
Eu estou falando, porque as minhas palavras não caem; os 
templos de vocês sim, a sabedoria de vocês cai, a ciência que 
vocês inventaram cai, mas a minha sabedoria em minhas palavras 
permanecerá para sempre. A Mãe de Jesus, Maria Santíssima, é 
plenamente humana e perfeita, por ter o cérebro funcionando 
plenamente, e assim foi durante toda a sua vida na terra, enquanto 
que o homem, por causa do pecado original, tem apenas um terço 
do cérebro em funcionamento. Deus escolheu uma mulher cujo 
cérebro funcionasse por inteiro, e ela deu à humanidade o Filho de 
Deus, que nasceu no presépio e morreu na cruz. O que Deus quis 
mostrar a todos é muito bonito. É isto que deixo para vocês, neste 
meu recado de hoje. Confiem em Deus, na Palavra de Deus, 
procurem encontrar Deus e estarão sempre atualizados. Seja há 
dois mil anos atrás, ou dois mil anos à frente – não há tempo para 
Deus.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, na Basílica de Lourdes, em 24-11-2009)

aquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do Templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas Nvotivas. Jesus disse: “Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído”. 

Mas eles perguntaram: “Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer?” 

Jesus respondeu: “Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: ‘Sou eu!’ E ainda: ‘O tempo 

está próximo’. Não sigais essa gente! Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas 

coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim”. E Jesus continuou: “Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará 

outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares; acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos 

no céu”.

As aparências passam. Importante é vigiar (Lc 21,5-11)

Comentário do Evangelho



 festa teve origem na dedicação da basílica de Santa Maria Nova, construída em Jerusalém nas Aproximidades do templo. No século VIII celebrava-se já em todo o império bizantino. O 
objeto da festa era a apresentação de Maria no templo, de que fala o proto evangelho de Tiago, 

quando afirma que os pais de Maria, Joaquim e Ana, a teriam levado ao santuário na idade de três anos 
e que lá teria celebrado em Avinhão, sob Gregório XI, e em 1585 entrou definitivamente para o 
calendário romano por obra de Sixto V. Fácil dar-se conta de que o que está na base desta memória é 
fruto da aspiração do devoto que desejaria preencher a lacuna existente entre a Imaculada Conceição e 
a Natividade de Maria, que são celebradas em festividades particulares, e o sucessivo aparecimento de 
Maria na história, que aconteceu somente muitos anos depois. Mas esta lacuna não deve ser julgada 
negativamente, nem deve ser vista como um espaço vazio, porque corresponde à imagem teológico-
bíblica de Maria caracterizada pelo espírito de serviço, por isso lhe convinha uma vida escondida. 
Assim ela não desempenhou um papel de primeiro plano nem mesmo na vida pública de Jesus, Ela não 
aparece ali.

Apresentação de Nossa Senhora
21 de Novembro



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 27 de Novembro de 2018 
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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 20/11/2018, Alisson Lembi Nfoi agraciada com a 104ª visita da Imagem de 
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino 

Jesus, Washington Kenedy foi agraciada com a 11ª 
imagem Mãe do Divino Amor e Luiza de Souza foi 
agraciada com o 11º terço com qual Raymundo Lopes 
rezou nesta Basílica.

No dia 23/11/2018, Alisson Lembi
recebeu a 104ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Um apelo à Mãe Santíssima
O Anjo a Raymundo Lopes, 24/02/2004.

Maria Santíssima!
Somos imperfeitos diante de Deus, portanto não somos 
santos. Mas numa coisa podes acreditar: temos um 
grande amor a Jesus e um carinho muito grande à Tua 
pessoa.
Estamos sendo atacados por forças contrárias à Tua 
vontade, e nossa fraqueza nos impele, nos incita a desistir 
da luta.
Pelas dores que sentiste quando foste separada de Teus 
pais; entregue a um casamento que não refletia Tua 
vontade; enfrentando uma gravidez incompreendida 
pelos familiares e perigosa diante dos homens da época; 
fugindo para o Egito, sabendo da matança em 
perseguição a Teu Filho Jesus; a morte de José e, por fim, 
vendo Teu Filho único entregue a toda sorte de 
sofrimento e depois morrendo numa cruz, podemos 
imaginar que também sofreste na carne a perseguição 
implacável do Diabo, que somente deseja ver os planos 
de Teu Filho e os Teus ruírem por terra.
Agora, na bem-aventurança, adquiriste força para 
enfrentar esse domínio do mal.
E a nós, só nos resta pedir que fiques entre nós e o Diabo, 
ajudando-nos para que não desanimemos da luta.
Queremos tranquilidade e paz, para agirmos em nome de 
Jesus e do Teu.
De todo coração, em nome dAquele que carregaste no 
ventre e viste morrer na cruz, acreditando que O verias 
novamente no Paraíso, pedimos Tua benção.
Amém.

Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.287)


