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s questões que o deixam angustiado e Aatormentado  desde a poluição ambiental até a 
ameaça à paz mundial são humanas não só no 

sentido de que põem em risco o nosso bem-estar, mas 
sobretudo porque têm origem em nós mesmos. O mundo 
é sempre mais dominado e civilizado pelo homem, mas, 
ao mesmo tempo, parece que aquele que o domina se 
torna sempre mais selvagem. E por isso que o problema 
"homem" se tornou hoje o problema central.

Ele é examinado de modo muito particular também pela 
teologia, e com razão. O cristianismo não é a síntese do 
que o homem tem a dizer de Deus; ao contrário, é a 
pregação da Palavra de Deus anunciada aos homens e que 
se tornou carne em Jesus Cristo. "Por nós e para a nossa 
salvação desceu do céu: este é o fundamento da fé e a 
resposta ao nosso problema. 

Quem fala de Cristo não pode deixar de falar de Maria. 
Não porque ela seja inseparável da biografia de Jesus, 
mas porque nela se explicitou, de maneira plena, a 
salvação que ele nos trouxe. Quem quiser conhecer os 
benefícios que o cristianismo trouxe aos homens deve 
olhar para Maria, a perfeita remida, aquela que está 
plenamente inserida em Cristo. Por amor de nós mesmos, 
portanto, somos obrigados a levá-la em consideração. 
Essa tarefa, porém, não se limita a fazê-la objeto de 
estudo. Este é apenas o primeiro passo, não todo o 
caminho. Para compreender uma pessoa, é preciso 
dirigir-se a ela de maneira pessoal, isto é, com amor. 
Somente quem honra um homem tem alguma 
possibilidade de adentrar-se em seu mistério.

Por isso mesmo, é nossa tarefa honrar a Mãe de Jesus 
Cristo. Tal exigência levanta questões que não são apenas 
teóricas. Parecemos crianças desconfiadas e fugimos da 
devoção mariana dos últimos séculos e de seu 
sentimentalismo exagerado. Como podemos, como 
devemos venerar Maria hoje? O que este jornal procura é 
exatamente dar uma resposta a tal pergunta.

Raymundo Lopes

Nossa época tornou-se problemática
 

justamente  porque o homem

 se tornou problemático
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Comentário do Evangelho 

aquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: “Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque Nescondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu 
agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai; e ninguém conhece 
quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar”. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-
lhes em particular: “Felizes os olhos que vêem o que vós vedes! Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram 
ver o que estais vendo e não puderam ver; quiseram ouvir o que estais ouvindo e não puderam ouvir”.

 São Lucas nos fala sobre uma coisa muito interessante da personalidade de Jesus, apresentando-O como um Oembaixador.
Embaixador é aquela pessoa que representa um país, fala da opinião do país e não da opinião própria. O embaixador 
fala o que o país quer. Por exemplo, sobre eutanásia ou aborto, o embaixador não fala o que pensa, fala o que o país 
pede para falar, representar. O embaixador protege os interesses daquele país que representa.
Jesus, como embaixador de Deus Pai diz que louva a Deus pois escondeu as coisas do reino do espírito àquelas pessoas 
que acham que sabem muita coisa e as revelou àquelas que fazem jejum do espírito. Aquelas pessoas que estão com a 
barriga cheia de sabedoria material não vão entender as coisas do reino do espírito. Mas Deus vai revelar coisas bonitas 
àquelas pessoas que estão em jejum no espírito. Porque não se acende velas para dois senhores, um sempre estará em 
contraposição com outro.
Jesus é o embaixador de Deus: aquelas pessoas que estão imbuídas de muita sabedoria material não vão entender as 
coisas do espírito. Talvez Deus encontre naquelas pessoas que estão em jejum dessa sabedoria, a sabedoria do espírito.
A presença de Jesus é perene. A coisa mais importante é presença de Cristo na Eucaristia. Jesus Eucarístico nunca 
morre. Por isso, quando Jesus diz que profetas e reis quiseram ver e não viram, Jesus não está falando da figura dele, 
senão restringiríamos demais a Jesus. Jesus diz que o que os profetas e reis esperavam era o grande anúncio de que o 
Pai escolheu as pessoas que estão vazias das coisas da matéria, aptas e entenderem as coisas do espírito. Esses profetas 
e reis são aquelas pessoas que estão com a barriga cheia de coisas materiais, eles não conseguem ver.
Jesus, ao mesmo tempo, é embaixador de Deus e é Deus, por isso diz: “Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém 
conhece quem é o Filho, a não ser o Pai; e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o 
quiser revelar”. A figura do embaixador é a procurada quando se deseja conhecer o país. Deus institui a embaixada do 
espírito no meio de Deus. Ele mesmo quis ser embaixador Dele mesmo. Ninguém chega ao Pai ou conhece o Pai senão 
através da embaixada do Filho. Esse entendimento é sabedoria simples de Deus. 
Jesus sempre fala exatamente aquilo que Deus Pai lhe falou.
Uma forma de materialismo é a mentira. Não se deve mentir, porque atrapalha a consciência alheia. Tem pessoa que 
mente enganando a si própria, além de enganar o outro. Estamos sempre vivendo momentos de mentira. Uma das 
mentiras mais divulgadas hoje em dia é a de que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012. Mas Jesus, o 
embaixador de Deus, disse que somente o Pai sabe quando se darão essas coisas, logo, ninguém sabe, a não ser Deus 
Pai Todo-Poderoso. Deus é império, Deus é rei, Deus manda, Deus decreta, Deus não pergunta a nossa opinião. Se nós 
não O entendermos, o problema é nosso. Deus quer que entendamos a sabedoria intrínseca do espírito. As pessoas 
estão vazias do que é necessário, imbuídas de uma filosofia da matéria, porque conhecer Deus é muito difícil, mas não 
é impossível.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do site , realizada em 1º de dezembro de 2009)www.espacomisionario.com.br

Deus Mesmo Lc 10,21-24



mplica numa rejeição completa à ação, ao convite Ie à advertência do Espírito Santo. Como Deus 
poderá perdoar alguém que não quer ser 

perdoado? Ora, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o 
pecado cometido pelo homem, que reivindica seu 
pretenso ‘direito’ de perseverar no mal – em qualquer 
pecado – e recusa por isso mesmo a redenção. O 
homem fica fechado no seu pecado, tornando 
impossível, da sua parte, a própria conversão, e 
também, consequentemente, a remissão dos pecados 
que considera não essencial ou não importante para a 
sua vida. São Tomás de Aquino responde que se trata 
de um pecado “imperdoável por sua própria natureza, 
porque exclui aqueles elementos graças aos quais é 
concedida a remissão dos pecados”. Blasfemar contra 
o Espírito Santo é desprezar as inúmeras evidências 
bíblicas sobre sua obra e natureza. É se agarrar a 
conceitos pré-estabelecidos desprezando a luz que 
emana do Espírito Santo de Deus. A Bíblia é clara 
sobre o pecado imperdoável: blasfemar contra o 
Espírito Santo é desprezar as abundantes evidências 
que temos à nossa disposição. Só blasfema contra o 
Espírito Santo quem resiste contra o poder de Deus 
revelado em suas palavras e obras e os atribui ao 
inimigo. “A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e 
os homens amaram mais as trevas do que a luz porque 
as obras deles eram más” (João 3,19). São chamados 
particularmente pecados contra o Espírito Santo, 
porque se cometem por pura malícia, o que é contrário 
à bondade que se atribui ao Espírito Santo (Terceiro 
Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X). O 
pontificado do Papa Pio X (1903 a 1914), em seu 
Catecismo Maior, ensinou que são seis os pecados 
contra o Espírito Santo:

1º – Desespero de salvação: Ocorre quando a pessoa 
já pecou tanto que entra em desespero achando que 
não há mais salvação para ela. Fica convencida de que 
não há mais solução e que seu destino é o Inferno. 
Note-se que neste caso a pessoa não se confessa 
porque acredita que não adianta e que está 
definitivamente condenada.

2º – Presunção de salvação sem merecimento: Ocorre 

quando a pessoa se acha muito virtuosa que pensa que 
já está no Céu e por isso, por mais que possa ter feito 
algum pecado, Deus lhe perdoará. Implica num 
sentimento de orgulho achando que está salva pelo 
que já fez na vida. Note-se que neste caso a pessoa não 
se confessa porque acha desnecessário; acredita que 
já está salva.

3º – Negar a verdade conhecida como tal: Ocorre 
quando a pessoa se julga “dona da verdade” e por isso 
não aceita as verdades da fé por puro orgulho. Note-se 
que neste caso a pessoa não se confessa porque acha 
que está certa e que não há nada a se confessar. Nem 
considera o pecado de duvidar das verdades da fé, ou 
mesmo negar as verdades da fé. A pessoa acha que 
está certa e que essa certeza é absoluta. Considera 
que sabe mais do que a própria Igreja, e com isso nega 
que o Espírito Santo auxilia o sagrado Magistério da 
Igreja.

4º – Inveja da graça fraterna: Ocorre quando a pessoa 
tem inveja da graça que Deus dá a outrem. O invejoso 
irrita-se porque o seu próximo conseguiu algo de bom, 
e por isso revolta-se contra Deus. É o caso de Caim e 
Abel. Caim matou Abel por inveja. Note-se que neste 
caso a pessoa não se confessa porque está revoltada 
contra Deus e não há arrependimento em seu 
coração.

5º – A obstinação no pecado: É quem peca não por 
fraqueza, mas por malícia. Peca não porque 
simplesmente teve tentação, mas porque ama pecar. 
Ora, se ama pecar, não se confessa, porque quer 
continuar no pecado.

6º – A impenitência final: Não é difícil de entender 
este pecado, pois uma pessoa que vem pecando a vida 
inteira, no final de sua existência continua sendo 
impenitente e não arrependido de tudo o que fez de 
mal, é a suprema e final rejeição a Deus. Mesmo 
estando no fim da vida e sabendo que vai morrer, a 
pessoa não quer mudar de vida. Esta não se confessa 
porque rejeita Deus até nesta hora extrema.

Os seis pecados contra
 o Espírito Santo

O pecado contra o Espírito Santo consiste
 na rejeição da graça de Deus; é a recusa da salvação.



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 04 de Dezembro 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 27/11/2018, Fairuze NPardini foi agraciada com a 105ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 

Menino Jesus, Aryasta Moreira foi agraciada com a 
12ª imagem Mãe do Divino Amor e Eunice Pacheco 
foi agraciada com o 12º terço com qual Raymundo 
Lopes rezou nesta Basílica.

No dia 01/12/2018, Fairuze Pardini
recebeu a 105ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Como é grande a minha dor
Terça-feira, 29 de março de 1994

Meus filhos!
Esta semana lembra a dor e os tormentos de meu querido 
Jesus, e isto muito me entristece. Meu coração se enche 
de dor, quando passa por mim a lembrança daquela noite 
e o raiar da aurora mais angustiante dos meus dias na 
terra. Meu querido Jesus, que sob meus cuidados cresceu 
como um lírio imaculado, regado com muito carinho, é 
condenado como um criminoso. Meu Jesus, meu querido 
Jesus, entregue a toda sorte de ultrajes, indefeso, 
obediente à vontade do Pai Celeste. Depois de uma aflita 
procura, o horror inundou minha alma naquele encontro, 
quando vi meu Filho querido sob o peso da cruz, 
totalmente desfigurado, e Eu, indefesa, sem nada poder 
fazer para aliviar tanto sofrimento. Senti meu corpo 
desfalecer, ao ouvir o barulho dos cravos, rasgando Sua 
Divina carne com batidas ritmadas e torturantes e, ao ser 
erguido na cruz, meus olhos não podiam acreditar no que 
estavam presenciando. “Uma espada de dor transpassará 
seu coração!”, disse o velho Simeão. E naquele momento 
a profecia se cumpria e meu Coração, ferido e angustiado, 
não podia conter tanto sofrimento. Tudo está consumado! 
Sim, tudo foi consumado em meu Filho querido, 
conforme previam as Escrituras; e Eu, ao lado de Sua 
cruz, e depois em Sua glória, permaneço na eternidade. 
Caríssimos, meditem bem e reflitam sobre tudo isto. 
Façam-se dignos deste ato de misericórdia de Deus para 
conosco, entregando Seu único Filho como vítima 
inocente de todos os nossos pecados.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.93)


