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A caminho do presépio
stávamos no carro a caminho da Basílica de Lourdes. Eu levava três meninos para o Terço. Chamemos os Emeus companheiros de Gabriel, Raphael e Uriel. Cada qual levava consigo um de seus pertences para pôr 
no presépio da Basílica. Os três falavam sobre qual estava fazendo a vontade do 'menino'.

"Já estou grande demais para brincar com isso", declarou Gabriel, afagando com carinho um leão surrado, cujo 
único olho pendurava-se por um fio, mas mesmo assim ele é um presente valioso.
"Mas o leão está velho, olha só a juba dele", riu-se como um anjo piedoso.
"Eu trouxe meu melhor boi". Acrescentou, porém, com honestidade:"Mas prefiro mesmo o outro sem pintura".
"Eu vou dar minha águia", disse Uriel em voz alta. "Não tem cauda, claro, mas é feita de borracha muito boa". 
Para provar suas palavras, fez a águia saltar de uma mão para a outra.
Assim levando essas versões do ouro, incenso e mirra, subimos depressa a escada da Basílica grande e sombria. 
Um padre movimentava-se de um lado para outro, recebendo os presentes e colocando-os aos pés de Yeshua.
Algumas pessoas ficaram olhando, enquanto seus brinquedos eram levados pelos braços do padre.
Outros depositavam-nos sobre o presépio e viravam-se logo. Pensei se estariam lamentando o gesto nobre ou 
sentiriam que a virtude tinha de pagar um preço alto demais.
Virei-me para Gabriel, Raphael e Uriel com um sorriso confiante, mas este gelou nos meus lábios.
Em vez de expressões ansiosas e braços estendidos, vi três estátuas com olhares inexpressivos, e as coisas 
tinham desaparecido.
Claro, adivinhei onde se encontravam.
Na roupa de Gabriel tinha um bolo com formato de boi, uma saliência da roupa de Raphael parecia muito uma 
águia, e Uriel tinha no bolso, sem dúvida, um anjo.
Não havia nada a dizer.
Um presente tem de ser entregue de coração, ser dado de todo.
Os meninos foram seguindo pelo corredor, com os presentes que não haviam sido entregues. Eu os acompanhei 
até o banco de frente, e dali a pouco os paroquianos juntaram-se ao coro das crianças que falavam:
Eu disse ao boi peludo e castanho
Carreguei a mãe dele morro acima e morro abaixo
Levei-a sã e salva à cidade de Belém.
Eu disse ao boi peludo e castanho
Dei-lhe minha manjedoura para deitar
Dei o meu feno para forrar sua cabeça.

Raymundo Lopes



"Maria no mistério da encarnação", ou mais simplesmente 
"Maria e o mistério de Cristo", representa o conteúdo 
primeiro e original da hinologia/culto mariano bizantino, 
que jamais se cansa de cantar este tema em variações 
inexauríveis. "O mistério oculto desde sempre e 
desconhecido dos anjos é revelado aos habitantes da terra 
por meio de ti, Mãe de Deus: Deus que numa unidade não 
misturada era limem e que livremente tomou sobre si a cruz 
por nós. Desse modo, ele chamou à vida o progenitor e 
salvou as nossas almas da morte". Estas palavras já acenam 
para todas as dimensões do conteúdo do mistério. De 
maneira semelhante soam, sobretudo, os chamados 
Dogmatika, isto é, a Theotokia da breve introdução às 
Vésperas dominicais, assim como são cantadas segundo o 
Oktokhos, Outros textos concentram-se ainda mais 
fortemente no mistério verdadeiro e próprio da 
encarnação, isto é, no nascimento virginal, como por 
exemplo o Dogmatikon dc 79 tom: "Tu, ó Maria, ó Mãe de 
Deus, foste elevada acima da lei da natureza e 
permaneceste virgem. Aqui a inteligência e a palavra 
desfalecem. Língua alguma pode exprimir o milagre de teu 
parto. Gloriosa é a tua concepção, incompreensível o modo 
do nascimento. Onde Deus quer, a ordem da natureza sofre 
violência. Ao mesmo tempo em que te reconhecemos como 
a Mãe de Deus, suplicamos-te instantemente: pede pela 
salvação de nossas almas". Este texto focaliza a natureza da 
teologia e, portanto, também a hinologia ortodoxa, ou seja, 
c seu caráter apofáticc: "O apofatismo é . . . uma atitude do 
espírito, que renuncia a emitir conceitos sobre Deus; rejeita 
de maneira radical toda teologia puramente racional que 
tende a adaptar o mistério da sabedoria de Deus ao 
pensamento humano; é umã atitude existencial que abraça 
todo o homem e que ensina como não existe teologia fora 
da experiência e como, para chegar a tal experiência, é 
preciso tornar-se um homem novo e transformado". A 
figura de Maria, como Mãe virginal de Deus, diz quanto o 
mistério encerra. Por isso, o crante bizantino nunca se 
cansa de contemplá-la. Aqui a contínua variação e a 
contínua repetição são meios que servem para atualizar o 
mistério e que, no fundo, evidenciam a inefabilidade: a 
multiplicidade de expressão lingüística, na realidade, é 
uma forma de apofatismo. Além disso, mais importante do 
que a tentativa de lançar uma luz racional sobre o mistério, 
é a procura do meio de despertar o senso do mistério. Na 
realidade humana em geral, o senso do mistério está ligado 
à dimensão do feminino. Daí decorre que a veneração de 
Maria, como expansão da "anima" ( mais do que de um 
"animus" autocrata) e exercício cultual das atitudes 
fundamentais diante do mistério - segundo o modelo de 
Maria -, contribui-ria, ao mesmo tempo, para despertar o 
senso do mistério e, portanto, para preparar e introduzir 
gradativamente no mistério da revelação da sabedoria de 
Deus. 

este dia eu rezava na Capela Magnificat, quando Nsurpreso escutei do Sacrário uma voz firme, pausada e 
triste, me dizer:

– Raymundo, me faça companhia, hoje, por mais uma hora.
– Por que, Senhor Jesus? Estás triste e queres minha 
companhia?
– Sim, Raymundo, estou triste porque muitos acorrem à minha 
mesa, mas são poucos os que comungam verdadeiramente 
comigo o alimento do Céu.
Eu, mais surpreso ainda, prossegui:
– Que alimento do Céu é este, Senhor Jesus?
– Este que Eu lhes dei e que sacia a fome do espírito.
– Estás falando, então, da presença do Senhor na Eucaristia?
– Sim!
– Que queres então que eu faça, Senhor Jesus?
– Desejo dar aos Missionários da minha tão querida e santa 
Mãe o penhor das graças do meu Sagrado Coração. Portanto, a 
todos aqueles que no dia 25 de dezembro de cada ano, ao meio-
dia, em jejum, deixarem seus lares para estar em minha 
companhia rezando o Rosário e, se possível, com a alma 
purificada pela confissão individual, participarem da Mesa 
Eucarística, concederei a minha presença consoladora nas 
horas aflitas e, na hora da morte, a intercessão de minha Mãe.
– Senhor Jesus, desejas então que eu propague esta promessa?
– Sim, é o meu desejo, porque quero dar à minha Igreja, neste 
final de tempos, a força do testemunho de todos os devotos de 
minha Mãe sobre a minha presença real entre vocês, 
perpetuada pela Eucaristia.
– Desejas mais alguma coisa, Senhor Jesus?
– Sim, desejo que fale a todos sobre a misericórdia do meu 
Sagrado Coração.
– Sim, Senhor Jesus, estarei atento a Teu pedido! 

Missa de Natal 
Raymundo Lopes, convida a todos a participar da 
Missa de Natal no dia 25 de Dezembro, ao meio dia na 
Capela Magnificat 

Capela Magnificat  
Alameda Serra da Mantiqueira, 1051
Vila Del Rey, Nova Lima.

Natal - A Promessa de Jesus

Recado
Não haverá o Terço na Basílica de 

Lourdes nos dias 25 de dezembro de 
2018 e 01 de Janeiro de 2019.

Maria e o mistério de Cristo
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 nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento ela ficou Ográvida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. 
Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto 
José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: - José, descendente de Davi, não 
tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você 
porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o 
Senhor tinha dito por meio do profeta: "A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel." 
(Emanuel quer dizer "Deus está conosco".) Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou 
com Maria.

m sua pregação, Jesus usava muito de parábolas1. ECertas partes do Evangelho não deveriam ser 
fragmentadas, como esta, que nos oferece dois tipos de 
análise: uma espiritual – comunicação de Deus com os 
homens; e outra racional – primeiros dias da vida de 
Jesus.  Aqui observamos duas característ icas 
importantes: como foram os primeiros dias da vida de 
Jesus e o contexto em que se vê, mostradas através de 
formas e canais explícitos que Deus geralmente utiliza 
para se comunicar com o homem. Vemos também quatro 
profecias envolvendo o nascimento de Jesus, as três 
revelações a José, em sonhos, além do sonho e sinal aos 
três magos. São canais de comunicação: Os mensageiros 
– Deus envia o anjo Gabriel a Maria: "Eis que 
conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás com o 
nome de Jesus". Depois fala a José em sonho. Seria mais 
lógico que Deus falasse diretamente a José, mas como o 
próprio Verbo encarnado estava presente, usou de um 
mensageiro. Os profetas – revelações que deveriam ser 
anunciadas naquele momento e que se cumpririam no 
futuro, como também poderiam ser evitadas, 
dependendo da resposta do homem. Neste caso, as 
profecias se cumpriram. Foram cinco citações (Is 7,14; 
Mq 5,1; Os 11,1; Jr 31,15; Is ll,1) destacando-se Isaías 
7,14, que fala do nascimento de Jesus, também chamado 
Nazareno, porque José foi para Nazaré com a família e 
ali ficou morando. O Verbo encarnado – através do qual 
se dá a comunicação direta de  Deus conosco. Ele 
próprio estava ali com Maria e José. Desta vez seria Ele 
mesmo a falar com o homem (Revelação Pública). E três 
são as formas pelas quais se comunica: aparição, sonho e 
sinais. Na Anunciação, o anjo fala a Maria, ela o viu. Os 
três sonhos de José: que acolhesse Maria por esposa, a 
fuga para o Egito, o retorno a Israel e conseqüente ida 
para Nazaré, na Galiléia. O sonho dos reis magos, para 
que não voltassem a Herodes, e o sinal que tiveram: a 
estrela no oriente a guiá-los. Portanto, nesse bonito 

relato do nascimento de Jesus e Seus primeiros anos, 
percebe-se como Deus se manifesta à humanidade. Aqui 
Mateus nos mostra, com lirismo, apesar dos fatos 
trágicos, o fio condutor do divino com o humano. 
Analisando-o à luz da razão, podemos observar como 
foi instável e cheio de problemas o início da vida de 
Jesus. Ele não teve condições de freqüentar escolas, não 
teve acesso às coisas normais da vida de toda pessoa. 
Jesus passou esse tempo numa certa instabilidade, tendo 
que se deslocar para um país distante, a fim de que a 
salvação se cumprisse. Foi para o Egito e voltou assim 
que Herodes morreu. Maria viveu uma situação difícil, 
ao se engravidar por obra do Espírito Santo porque, 
naquela época, a mãe solteira era condenada à morte, 
seria inevitavelmente apedrejada em público. No 
entanto, deu o seu sim. Foi aí que demonstrou a sua 
primeira confiança em Deus. Mesmo sabendo do risco 
que corria, sem entender bem o que seria a salvação da 
humanidade e o tempo que levaria até que se 
consumasse, permaneceu confiante em Deus, 
acreditando no plano de salvação. José, encorajado 
pelos sonhos, também confiou e soube discernir, com 
muita clareza, que tudo aquilo vinha de Deus. Quem não 
sonha? Todos sonhamos coisas boas e coisas ruins, 
sonhamos nossas vontades, a vontade de Deus, mas não 
lhes damos o devido crédito. José confiou e seguiu-os. A 
análise racional de toda essa situação é um pouco difícil 
de imaginar. Mas a instabilidade que viveu a Sagrada 
Família, numa análise espiritual, nos mostra o fio 
condutor de Deus, através de Seus mensageiros, profetas 
e do próprio Verbo que se fez carne, para se comunicar 
com o homem e resgatá-lo. 1 Parábola: narrativa 
alegórica, figurada que transmite uma mensagem 
indireta, por meio de comparação ou analogia; que 
encerra um preceito religioso ou moral.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. 

Comentário do Evangelho

José, modelo de compromisso com Deus (Mt 1,18-24)



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 18 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 11/12/2018, Sidney José foi Nagraciada com a 107ª visita da Imagem de 
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino 

Jesus, Antônia Emília foi agraciada com a 14ª 
imagem Mãe do Divino Amor e Patrícia Leite foi 
agraciada com o 14º terço com qual Raymundo Lopes 
rezou nesta Basílica.

No dia 12/12/2018, Sidney José
recebeu a 107ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Sejam persistentes, para
enfrentarem estes tempos

21 de novembro de 1995

Meus filhos!
Tomem cuidado para não serem enganados pelo diabo. 
Uma grande dor se aproxima, e tudo isso que hoje 
sofrem, por causa das mensagens de Jesus e das 
minhas, é a prova de que o que foi escrito para o final 
destes tempos está sendo cumprido.
Vocês estão sendo incompreendidos, vilipendiados, 
mas Jesus, através de mim, lhes promete a Vida Eterna.
Sejam persistentes na prática da Eucaristia, no jejum, 
na reza, pelo menos, do Terço do meu Rosário. Aí 
encontrarão forças necessárias para enfrentar estes 
tempos. Nada se consegue do Céu sem oração, e tudo o 
que falo a vocês está no Evangelho. Portanto, tenham 
confiança que, por fim, após este Getsêmani da Igreja 
Romana, haverá o nascer de um novo e venturoso dia, 
para a glória do Cristo Jesus.
Sejam mansos e não esbocem defesa, porque o Céu 
colocará palavras de sabedoria em suas bocas, que 
confundirão sábios e poderosos.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.191)

Comentário: Mãe preocupada com os filhos, Maria não se cansa de nos acautelar 
contra as artimanhas do espírito das trevas, que às vezes “se transfigura em anjo de 
luz” (2Cor 11,14). Isto é, quantas vezes ele se vale até daqueles que consideramos 
os anjos bons do nosso caminho espiritual, para nos enganar. Precisamos manter-
nos atentos, por que “uma grande dor se aproxima”. E o espírito de mártires que 
hoje se exige dos que abraçam a causa de Maria “é a prova que tudo quanto foi 
escrito para o final destes tempos está sendo cumprido”. Busquemos forças na 
Eucaristia, no jejum e no Terço. Conselhos da Mãe. 


