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Betesda
“Eu vou ter que arrancar do vosso
peito esse coração de pedra…”
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E

m Jerusalém havia uma piscina de cinco pórticos. Por isso, era dividida no meio. Essa piscina se
chamava Betesda. Lá, em certas épocas do ano, as águas, que eram térmicas, se removiam
misteriosamente; o que, de acordo com a Bíblia, acontecia graças à intervenção de um anjo.
Segundo João 5,4, o primeiro doente que entrasse naquela piscina no momento em que as águas eram
agitadas, ficaria curado. Por essa razão, os pórticos da piscina viviam apinhados de cegos, coxos, paralíticos e
toda espécie de doentes.
Havia lá um pobre coitado que há trinta e oito anos aguardava a sua chance de cair na piscina. Acontece,
porém, que todas as vezes em que a água se removia e ele ia se arrastando para lá, alguém pulava na sua frente,
e ele acabava ficando sem vez. E decorreram trinta e oito anos de espera, faltando apenas uma mãozinha para
empurrá-lo. Por ironia do destino, a piscina se chamava “Betesda”, que quer dizer “casa de misericórdia!”.
Mas onde estavam os misericordiosos?
É importante entendermos isso porque neste relato destaca-se o fato de uma pessoa pagar, com trinta e oito
anos de penitência, a falta de misericórdia entre os seres humanos.
Jesus aparece, vê aquela cena e pergunta: “Queres ficar curado?” O paralítico responde: “Senhor, eu não
tenho ninguém!” (João 5,7).
Que tristeza: a piscina está apinhada de gente todos os dias; os fariseus estão lá, todos estão lá, mas ele não tem
ninguém. É um solitário no meio da multidão. Esta cena triste se repete tão frequentemente em nossos dias!
Então, Jesus diz: “Levanta-te, toma o teu leito e anda!” (João 5,8). Na mesma hora em que o homem se
levantou e botou a cama nas costas para ir embora, apareceu alguém; aliás, várias pessoas. Durante trinta e
oito anos não havia aparecido ninguém para servi-lo, para ajudá-lo a mergulhar na piscina. Mas para criticar,
para apontar erros, imediatamente aparece alguém que diz: “É sábado e não te é permitido carregar teu leito!”
(João 5,10).
Por que não apareceu alguém ao longo desses trinta e oito anos para dizer: “Isto está errado! Ninguém faz uma
caridade para com esse homem?!”
É bom que paremos para pensar nisto, porque todos nós podemos ter atitudes semelhantes para com o outro.
Todo mundo está preocupado com o cumprimento exato da lei, do sábado, do descanso: “não se pode
trabalhar!”. Para isso não falta gente, não falta fiscal. Mas, para fazer uma caridade, para ajudar um pobre
coitado a cair na piscina e tentar a cura não aparece ninguém. O excesso de legalismo é que termina
petrificando o coração do homem; termina tornando-o insensível para os problemas alheios e supersensível
para uma lei que não é uma pessoa humana; uma lei que é puro papel ou, quando muito, umas tábuas de pedra.
Por isso é que Jesus teve que entrar de cheio na questão: “O sábado foi feito para o homem, e não o homem
para o sábado.” (Marcos 2,27). Contra uma tal doença o profeta Ezequiel propõe uma cirurgia violenta e
radical: “Eu vou ter que arrancar do vosso peito este coração de pedra para colocar dentro um coração de
carne.” (Ez 36,26).
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Hipocrisia e Sinceridade (Mt 23,23-26)

N

aquele tempo, disse Jesus: “Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da ervadoce e do cominho e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a
fidelidade. Vós deveríeis praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos! Vós filtrais o mosquito, mas engolis
o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas, por dentro estais cheios de
roubo e cobiça. Fariseu cego! Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo”.

Comentário do Evangelho

J

esus estava irado. Jesus chamou os fariseus de
hipócritas. A pessoa que usa da hipocrisia é terrível.
Aqueles judeus e aqueles fariseus faziam coisas para
parecer bonzinhos e bonitos e as pessoas acreditavam
naquela hipocrisia.
E Jesus falou: “Fariseus hipócritas, vocês limpam o copo por
fora mas não limpam por dentro”, vocês “coam um mosquito
mas engolem um camelo”.
Somos levados a refletir como que nós conseguimos irar
Deus, como que nós conseguimos que Deus perca a
paciência conosco! A hipocrisia é uma coisa muito doente. A
hipocrisia fere o coração do Divino. A hipocrisia fere o
coração das pessoas.
Tantas pessoas fazem aquele aparato todo, acreditamos que
são pessoas santas e imaculadas mas, por trás daquilo ali, a
pessoa está filtrando um mosquito e engolindo um camelo.
Está lavando o copo por fora mas, por dentro, é túmulo
caiado. É expressão de Jesus, túmulos caiados, todo pintado
de branco por fora mas, por dentro, está cheio de imundices.
Deus condena a hipocrisia. Nós devemos ser aquilo que
somos. Por exemplo, quando nós nos expomos Deus, muitas
vezes, nos perdoa de um pecado grave. O cúmulo da
hipocrisia é fazer aquela cara de bom, de bonito, e se armar de
todo um aparato para apresentar-se como cumpridor de tudo
que Deus manda e, na verdade, por debaixo dos panos, a
pessoa não está fazendo nada daquilo, a pessoa não se
apresenta à visão do irmão, não se expõe à visão do
semelhante que tem condições de julgá-lo.
Jesus fica irado e horrorizado de ver como é que, naquela
época, aqueles que cuidavam da fé, aqueles que cuidavam da
religião, aqueles que cuidavam do caminho para encontrar
Deus, estavam usando daquelas pessoas, usando de
hipocrisia, estavam lavando o copo por fora mas, por dentro,
o copo estava sujo. Eram túmulos caiados, por fora tudo
branquinho e por dentro uma imundice. Jesus, num momento
de ira diz: “fariseus hipócritas”, vocês são cegos guiando
outros cegos. A hipocrisia cega, a hipocrisia tira aquela visão
da lógica. A lógica de Deus é que a gente seja concreto diante
dele. É muito simples. Nossa Senhora sempre nos mostra
esse aparato da sinceridade.
É tão bom quando a pessoa é sincera. Quando a pessoa fala
que acredita em Deus mas, no fundo, não está acreditando e
está fazendo tudo aquilo contrário às leis da moral de Deus, é
um hipócrita.
Hoje, o que percebemos, na política, e de modo geral, no
meio social, é uma fraqueza da moral muito grande. Essas

pessoas parecem, para nós, como leais, honestas. Entretanto,
são necessárias muitas CPIs para poder mostrar a
desonestidade que de certas pessoas. Isso ofende o Divino,
ofende a Deus. Talvez, se Jesus fosse falar hoje, ele falaria
para muitas pessoas que estão ai no poder, “fariseus
hipócritas”, vocês estão lavando o copo por fora e por dentro
está sujo, vocês estão coando um mosquito mas estão
engolindo um camelo. Vocês são cegos guiando outros
cegos.
Por que nós não acreditamos num poder político, no poder
reinante? Porque nós estamos fraquejando diante da
hipocrisia. Nós estamos ficando cada vez mais fracos diante
da hipocrisia, nós estamos perdendo pela hipocrisia. Nós não
sabemos mais o nosso norte. Nós não sabemos mais em quem
crer. E uma coisa que mais ofende a Deus, a coisa que mais
ofende o Coração de Jesus, a coisa que mais ofende o
Coração de Maria é quando nós partimos para aquela
hipocrisia. E Deus, então, ira conosco. Estamos numa época
em que nós estamos perdidos, nós não sabemos a quem
apoiar e a quem acreditar.
Nossa Senhora tem mostrado muito isso às pessoas. Até com
as aparições de Nossa Senhora as pessoas usam da hipocrisia.
Falam coisas que Maria não falou. Ditam coisas que Nossa
Senhora não fez. Inventam coisas para uso próprio. Porque o
que Nossa Senhora deseja é apenas nos mostrar que, se Jesus
veio uma vez, através dela, Ele virá outra vez com a ajuda
dela. Nossa Senhora quer mostrar isso a todo mundo. Não
sejamos hipócritas diante do divino porque Deus ira conosco
nestes momentos.
A hipocrisia nos faz perder o norte, perder os valores, e
ficamos sem saber onde estamos. São famílias desagregadas
que não sabem o que está acontecendo. Eu vejo tantos mães e
pais falarem comigo: “Eu não sei onde eu errei”. O erro está
na hipocrisia, nos estamos coando um mosquito mas nós
estamos engolindo camelos. Nós estamos lavando os copos
por fora mas, por dentro, a gente não lava.
Isso aí abrange qualquer setor da sociedade porque é aí que
Deus age. Deus age através de nós.
Quando está chovendo na sua cabeça, não peça a Deus para
parar de chover, peça a Deus um guarda-chuva, para você
aguentar toda aquela tempestade de coisas ruins na tua vida.
Nossa Senhora está atenta em nós.

Será Realizada na Capela Magnificat
no mês de agosto às 19:30 horas
conforme o calendário abaixo:

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes
realizada na Basílica de Lourdes em 250/08/2009)
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No dia 20/08/2019, Denise Praça
recebeu a 138ª visita da Imagem de
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Sorteios
N

os sorteios do dia 22/08/2019, Denise Praça
foi agraciada com a 138ª visita da Imagem de
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino
Jesus, Maria das Dores foi agraciada com a 45ª
imagem Mãe do Divino Amor e Oliza Kiefer foi
agraciada com o 45º terço com qual Raymundo Lopes
rezou nesta Basílica.

Amar a Deus sobre todas as coisas
Terça-feira, 14 de junho de 1994

Caríssimos!
A excelência do que determina Deus em Seus mandamentos
se resume naquilo que Jesus enfatizou: “Amai-O sobre
qualquer circunstância e aos irmãos como a si mesmo.”
Meus queridos, amar a Deus é colocar-se inteiramente a Seu
serviço, para que a Sua vontade seja respeitada e
compreendida em sua essência. Este amor implica numa fé
incondicional: esperar do Pai Sua misericórdia e repassar
aos irmãos a vivência desse amor, sendo úteis uns aos outros.
Se vocês não conseguirem o domínio deste conceito
fundamental, agora, em suas vidas, difícil será aplicá-lo
quando, no futuro, o espírito já estiver com suas asas
voltadas ao vôo derradeiro à eternidade.
A juventude deste século se submete facilmente a ídolos
criados pela mídia maligna, para afastá-los do Criador, e se
não houver, com urgência, uma conscientização deste
afastamento, no futuro vocês sentirão, tardiamente, as
conseqüências desta submissão destruidora.
Jesus veio ao mundo através de mim, porque deixei esvaziar,
até a última gota, a minha vontade, ﬁcando no fundo do meu
Coração apenas meu amor, para que a Sua vontade e o Seu
amor transbordassem meu espírito plenamente.
Escutem-me, porque ainda há tempo para substituir as
sementes e controlar o plantio, para que a colheita seja do
agrado do Pai Celeste.
Meu intuito, com estas palavras, é mostrá-los que a vida
somente é vida se voltada inteiramente para Deus.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.
(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.107)

A

partir do dia 11 de setembro de 2018, todas as terçasfeiras, 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) 32254688 - Endereço: Rua Alagoas 1460 sala 904, Savassi - Belo
Horizonte.

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 Agosto de 2019

