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LEMBRAI-VOS, ó Pai criador, que prometestes na vossa mente divina à única 
mulher existente um legislador entre vós e nosso mundo pecador, que pudesse 
exercer o poder de sanar nossas dívidas.
Necessitamos de vossa interferência, porque já perdemos as nossas conquistas, 
elas não igualam aos vossos pensamentos.
Yeshua pacificador, cumpristes com vosso propósito; resta-nos agora fazer valer 
o caminho do que pretendeis, para merecermos o Céu com vossa presença.

LEMBRAI-VOS que somos pequenos e que nos é impossível cumprir vossos 
desígnios sem a interferência de Miryam e Yeshua; somos degredados filhos de 
Eva, e isto vós sabeis.
Ajudai-nos a vencer esta etapa, porque, fracos como estamos, nos é difícil vencer 
o mal que ronda nossa vida.

LEMBRAI-VOS que somos criaturas e que dependemos do amor que emerge de 
vossas presenças. Amém.

Raymundo Lopes

Lembrai-vos



A Unidade em Deus - (Mt 18,12-14)

isse Jesus aos discípulos: "Que vos parece? Se um homem possui cem ovelhas e uma delas se Dextravia, não deixa ele as noventa e nove nos montes e vai à procura da extraviada? Se consegue 
achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria nela do que nas noventa e nove que não se 

extraviaram. Assim também, não é da vontade do vosso Pai, que está nos Céus, que um destes pequeninos 
se perca."

ste Evangelho nos fala da unidade de Deus e em Deus. O Deus único, Aquele que é, que era e que há de ser, e Ede Sua criação. Isto porque o número 100 é o número inteiro por excelência, como o número 1. E assim era 
considerado pelos judeus. Isso nos proporciona uma visão macro (cem - o todo) e micro (um - cada pessoa). 

É como o macrocosmo e o microcosmo, Deus e o homem. Devem preservar uma unidade e harmonia intrínsecas e 
extrínsecas, em três dimensões: consigo mesmo, com os demais e com Deus.
Entendemos, portanto, que o número 100 representa um todo e, se alguma coisa desse todo se separa, significa que 
algo foi desfeito ou modificado. Cada um de nós foi criado por Deus como uma unidade completa, não 
independente, mas compondo um conjunto. Se algum de nós ou alguma parte de nós se afasta, a unidade em Deus e 
em nós fica prejudicada ou mutilada. Jesus ainda fala: "E se a encontrar, sentirá mais júbilo nela do que nas noventa 
e nove que não se desgarraram".
Com isso Ele nos exorta a não quebrarmos nossa unidade pessoal, global e em Deus. Devemos estar em harmonia 
completa nestas três dimensões.
Se uma ovelha se extravia, as outras noventa e nove ficarão prejudicadas, assim como a perda de um órgão mutila o 
corpo. Precisamos manter essa unidade a todo custo. Por isso é que se diz que as noventa e nove serão salvas, mas 
haverá maior alegria se for mantida a unidade.
Jesus se preocupa muito com isso. É como dissesse: Vocês têm dentro de si o que há de mais grandioso: a imagem e 
semelhança de Deus único, completo, cem. Se algo dentro de vocês fragmenta essa unidade, Deus se entristece. 
Por isso torna-se tão importante o retorno daquela que se perdeu. Isto nos remete àquela máxima: "O médico vai ao 
doente, não ao são", nos lembra a parábola do filho pródigo, recebido com festa, e a importância de levarmos a 
Palavra aos afastados. A ação missionária deve ser direcionada sobretudo aos desgarrados.
Esse retorno é uma das coisas mais lindas que existe. Quando conseguimos retornar para alguma coisa ligada a 
Deus, reconquistamos algo de extraordinário. O retorno do filho pródigo nos mostra isso, a beleza de voltar à 
Unidade em Deus e nela permanecer.
Lembramos, ainda, as palavras de Dimas diante de Jesus: "Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no 
Paraíso". Ali ele encontrou aquela centésima ovelha que estava extraviada; naquele momento, restabeleceu aquela 
unidade rompida.
Quanto a Pedro, conseguiu negar o Cristo três vezes mas, depois, aquela centésima ovelha volta a ele com toda 
força e retoma a Unidade em Deus.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.127)

Comentário do Evangelho
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 devoção mariana, que está ligada Aao mistério do nascimento da nova 
vida e que se desenvolve no coração de 
cada crente por força da experiência 
d e s t a  n o v a  v i d a ,  p r o c u r a r á 
continuamente novas imagens em que 
possa exprimir a alegria, com fruto da 
filiação divina em nós. O oficio do meio-
dia apresenta como leituras três breves 
textos veterotestamentários cheios de 
júbilo a propósito da "Filha de Sião", em 
meio  à qual está o Senhor: A respeito da 
Mãe de Deus, Maria, a Igreja confessa 
com fé o que com relação a nós só ousa 
esperar, isto é, o fato de que Deus 
realmente estabeleceu nela sua morada. 
No culto eclesial, Maria traz sempre 
também a radiosa coroa final. Ela 
"constitui a imagem e o inicio da Igreja 
que deverá ter sua consumação na idade 
futura", imagem da "Jerusalém celeste... 
que é a nossa mãe". Ë por isso que o 
Salmo 86 (87) pertence, desde os tempos 
antigos, como o Salmo 23 (24), ao ofício 
do' Natal, com características tão 
pronunciadamente marianas: "Coisas 
gloriosas dizem-se de ti, cidade de 
Deus... E de Sião se dirá: 'Um e outro 
nasceu nela. Confirmou-a ele próprio, 
Deus Altíssimo'. Ao registrar os povos 
ele anotará: 'Este nasceu lá'. E dançando 
cantarão: 'Em ti estão todas as minhas 
fontes' ". "Como cantar es teus louvores, 
santa Virgem Maria? Aquele que os céus 
não pode conter, tu o carregaste em teu 
seio. De sua plenitude todos nós 
recebemos, graça sobre graça" 

Devoção 
Mariana

Raymundo Lopes



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 11 de Dezembro 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 04/12/2018, Marcia Maria Nfoi agraciada com a 106ª visita da Imagem de 
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino 

Jesus, Eliete Colin foi agraciada com a 13ª imagem 
Mãe do Divino Amor e Angela Marinho foi 
agraciada com o 13º terço com qual Raymundo Lopes 
rezou nesta Basílica.

No dia 09/12/2018, Marcia Maria
recebeu a 106ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Sou plenamente humana e perfeita
Terça-feira, 01 de novembro de 1994

Meus amados filhos!
Deus quis que entendêssemos Sua existência por meio da 
criação e, por Sua vontade, tanto nos amou, que nos criou 
para sermos humanos, plenamente perfeitos e 
participantes de Sua proximidade.
Ser plenamente perfeito é, pois, o sentido de toda a 
existência humana. Desgraçadamente, a mancha da 
desobediência destruiu todo o significado da vida.
Meus filhos queridos, a amplitude do amor de Deus, em 
resgatar a humanidade das garras do pecado, foi tão 
grande que, por Sua graça, sou plenamente humana e 
perfeita para lhes dar Jesus. Este resgate foi possível pela 
força da fé em dizer SIM à Sua vontade.
A reconstrução espiritual da humanidade, para que sejam 
plenamente humanos e perfeitos, não será uma ilusão se 
acreditarem e se conscientizarem de que, para Ele, isto é 
possível. Basta que a Sua vontade prevaleça em cada um 
de vocês, sem restrições.
Que o Espírito Santo os ilumine, ao lerem o que estou 
ditando, porque aqui está contida a peça chave de todo o 
entendimento do humano com o Divino.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.131)

Comentário: Nossa Senhora nos fala claramente sobre a santidade levada ao 
extremo. Ela nos diz que ser plenamente humano e perfeito é possível, o que nos faz 
participantes da proximidade de Deus. Como não acordar diante de tanta 
grandeza d’alma de Maria! Ela nos fala também sobre a reconstrução espiritual 
da humanidade, colocando isto como uma possibilidade palpável, desde que 
entreguemos nossos desejos e aspirações inteiramente nas mãos de Deus, sem 
restrições.


