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Ano VIII – Nº 361 – 19 de Fevereiro de 2019

erto dia, regressaram os discípulos de Jesus de uma excursão apostólica e referiram ao CMestre, cheios de jubiloso entusiasmo, que os próprios demônios lhes estavam sujeitos. O 
Mestre, porém, replicou calmamente: "Não vos alegreis pelo fato de que os demônios vos estejam 
sujeitos: alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida eterna." 
Com outras palavras: o alvo principal do apostolado não está nos resultados visíveis da atividade 
externa, mas sim na invisível realidade da santidade interna. Ser é mais importante que fazer. 
Até os nossos dias, são bem mais numerosos os homens que põem maior ênfase nas atividades 
externas do que na atitude interna; dificilmente compreendem que esta é mais importante do que 
aquelas. A atividade social não tem valor autônomo em si mesma, se não brotar da atitude mística 
do homem.

"Alegrai-vos, porque os vossos nomes
estão escritos no livro da vida eterna."



ouco importa, afinal de contas, o que o homem faça ou diga – o que importa, e muitíssimo, é o que o homem é. PPodem os trabalhos de Marta ser bons e louváveis em si mesmos, mas se não forem o natural eflúvio e a 
manifestação espontânea da atitude interna de Maria, são outros tantos zeros, pequenos e grandes, cuja soma ou 
produto será sempre igual a zero. Somente o fator espiritual, o grande "1" vertical, é que pode conferir valor e plenitude 
a essas vacuidades horizontais: 1.000.000.
Há nas atividades externas, quando dissociadas da realidade interna, dois gravíssimos perigos. 
1– Essas atividades, facilmente, embalam seuautor numa falsa segurança, criando nele uma complacente 
autossuficiência em face dos resultados colhidos, impedindo-o de passar para além daquilo que já realizou, ou julga ter 
realizado. Essa suave autoilusão e complacente suficiência são o maior desastre espiritual para o homem externamente 
ativo e internamente passivo, porque o fazem entrar numa zona de estagnação espiritual. Ai do homem plenamente 
satisfeito com seus trabalhos externos! O único fator que pode preludiar a sua redenção é uma profunda insatisfação 
consigo mesmo. Incomparavelmente mais importante que os mais gloriosos trabalhos no plano horizontal é a 
intensificação do ser vertical. Pouco vale o fazer, o dizer e o ter no mundo dos objetos quantitativos, se no mundo do 
sujeito qualitativo não existir um profundo ser.
2 –O segundo perigo está em que esse homem exteriorizado julgue influir sobre seus semelhantes com o que faz e diz – 
quando é impossível promover a verdadeira conversão de outrem se eu mesmo não sou um genuíno e autêntico 
convertido, isto é, um homem intimamente unido a Deus. Só o meu ser é que pode influir sobre o ser de outros; mas, se o 
meu ser é fraco, não poderá dar força aos fracos. Só um poderoso positivo é que pode atuar sobre os negativos em 
derredor; se eu mesmo não for 100% positivo, por uma intensa e profunda experiência de Deus, não poderei exercer 
influência real sobre os outros, igualmente negativos. Podem os meus ouvintes ou leitores admirar-me, sim, e aplaudir-
me; mas não se sentirão com forças para abandonar o mundo noturno das suas misérias morais e entrar no mundo 
diurno da virtude e santidade, porque não veem esse mundo concretizado em minha pessoa. E mesmo no caso 
favorável que julgassem esse mundo divino realizado em mim, não se converteriam realmente a Deus, pois não são as 
aparências que atuam, mas sim a realidade, realidade essa que, nesse caso, estaria ausente de mim. Posso, sim, dizer mil 
vezes, com grande eloquência, que esse mundo do espírito é grandioso e belo, e os meus ouvintes ou leitores, na melhor 
das hipóteses, crerão nas minhas palavras – mas do crer ao ser vai distância enorme. Crer é uma teoria longínqua e vaga 
–ser é uma realidade propínqua e forte. É dificílima a transição do crer para o ser, e se ninguém vir esse ser concretizado 
numa pessoa humana, dificilmente passará a encarnar o seu longínquo crer num propínquo ser, isto é, não se converter 
porque não me vê convertido.
O convertido é aquele que pode, em verdade, dizer: "Eu e o Pai somos um". "Já não sou eu que vivo, o Cristo é que vive 
em mim."
As minhas palavras de não-convertido eloquente, possivelmente, darão muita luz aos ouvintes ou leitores: mas falta 
força, que não vem das palavras, mas da realidade espiritual do indivíduo humano, no qual o "Verbo" se tenha feito 
carne e habite substancialmente, "cheio de graça e de verdade". 
Pode ser que um determinado homem tenha a missão de pregar às multidões, escrever livros ou exercer outro trabalho 
social qualquer – e deve cumprir esta sua missão do melhor modo possível. Mas ai dele se vir nessas atividades a 
principal tarefa da sua vida!
Há outra coisa, infinitamente mais importante do que qualquer trabalho externo –é o próprio homem, a sua plena 
realização crística, para o qual aqueles trabalhos estão como meios para um fim.Atividades externas nunca devem ser 
outra coisa a não ser um como que transbordamento espontâneo de uma plenitude interior. Se essa plenitude não existe 
– que é que pode transbordar? Alguma vacuidade camuflada em plenitude, isto é, uma grande mentira apresentada 
como sendo verdade?… Fogo pintado não dá luz nem calor – ao passo que a menor parcela de fogo real pode atear 
incêndios e iluminar mundos inteiros.
Pouco importa o que o homem diga, faça ou tenha – tudo importa o que ele é. O que ele é refere-se à qualidade do seu 
íntimo EU – o que ele diz, faz ou tem refere-se às quantidades do seu externo ego.
Referem os Atos dos Apóstolos que, quando os chefes espirituais da primitiva Igreja cristã perceberam que se iam 
dispersando em atividades externas e trabalhos sociais de organização, disseram: "Não convém que nos sirvamos as 
mesas; vamos nomear auxiliares idôneos para essa tarefa; nós, porém, vamos dedicar-nos à oração e à pregação da 
palavra do Senhor."
Sabiam esses discípulos do Cristo que o fator decisivo, em qualquer trabalho de caráter espiritual, é a espiritualidade de 
quem preside a esse trabalho, aquilo que ele é no seu íntimo ser, e não aquilo que ele realiza ou organiza no plano 
externo.
A caridade social realiza grandes obras, mas só o Amor espiritual realiza o homem. Onde quer que exista um homem 
plenamente realizado pelo Amor, ali serão realizadas grandes coisas, e essas coisas serão fecundas e benéficas; mas 
onde não há realização pelo Amor, senão apenas caridade, ali se realizarão ruidosos trabalhos externos, que, por 
melhores em si mesmos, correrão perigo de colapso e desintegração, por falta de sacralidade interior. 
Pouco importa o que o homem realize no mundo externo dos abjetos – tudo importa o que ele realiza em si mesmo. 
Uma única autorrealização supera todas as alor-realizações. "Se um único homem chegar à plenitude do Amor, 
neutralizará ódio de milhões" (Mahatma Gandhi).
Ainda que todos as demônios da Terra, todo o mundo material e astral, me estivessem sujeitos, mas se o meu nome não 
estivesse escrito no livro da vida eterna, não haveria redenção para mim.



Evangelho do Dia

Comentário do Evangelho 
esus estava andando, pregando, e Ele fazia muitos milagres Jno sábado. Jesus curava nos sábados. Ele continuava 

andando, curando, acompanhado por seus apóstolos. Em dado 
momento, quando eles estavam num lugar afastado, os 
apóstolos ficaram imaginando que Jesus, por causa de algumas 
de suas palavras, estava achando ruim porque eles não haviam 
levado pão. Jesus aproximou-se deles e falou que eles ainda 
não estavam compreendendo e que ainda não tinham 
entendido o que estava acontecendo. Muita coisa já havia 
passado e Jesus já havia curado muita gente, Ele já estava 
começando a ficar famoso, todos já o conheciam. E muitos 
começaram a ficar incomodados com essa situação. Jesus 
perguntou aos apóstolos se eles se lembravam quando se 
repartiu cinco pães para cinco mil pessoas e se lembravam 
quantos cestos de pães haviam sobrado. Responderam que 
sobraram doze cestos de pães. Jesus, com isso, afirmava que dá 
os cinco sentidos para enxergarem e escutarem para formarem 
a Igreja. Os cinco pães distribuídos para as cinco mil pessoas é 
a Igreja que Jesus dá aos apóstolos e a nós. Jesus nos dá os 
sentidos da audição, do paladar, do tato, da visão, do olfato 
para a formação da Igreja, o número 12 representa a Igreja. E 
Jesus continuou fazendo lembrança de quando foi distribuído 
sete pães para quatro mil pessoas e que sobraram sete cestos. 
Refere-se, aqui, aos sete dons do Espírito Santo que animam a 
Igreja, que produzem a Igreja: são a sabedoria, a inteligência, o 
conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. 
Era disso que Jesus estava falando para aquelas pessoas. Por 
isso que Jesus afirmava que os apóstolos não estavam 
entendendo o que estava acontecendo, não entendiam que Ele 
criava uma Igreja sobre os cinco sentidos e os sete dons do 
Espírito Santo. A partir deste entendimento poderemos 
entender a Igreja humana que ora acerta, ora erra. E, por isso, 
não se pode esquecer que esta Igreja humana é assistida pelo 
Espírito Santo. Naquela época, Herodes que era o mandão, era 
muito amigo de uma casta de leigos que se chamavam fariseus. 
Eles não eram sacerdotes, eram leigos. A função daqueles 
leigos era tomar conta para que tudo fosse feito dentro da 
medida da Lei de Moisés. Era uma infinidade de coisas. Eles 
ficavam preocupados com minúcias, com coisinhas. O próprio 
Jesus transgredia muitas vezes essas leis, Ele curava nos 
sábados, Ele falava coisas que não estava naquele contexto dos 
fariseus. Porque Jesus fazia aquilo que para os fariseus eram 
transgressões? Porque nós não podemos ser estas pessoas 
duras de coração pois, assim, estaríamos perdendo coisas 
maravilhosas que acontecem em Jesus em razão de 
preocupação com coisinhas que são feitas ou não são feitas. Os 
fariseus eram leigos, eram aqueles leigos que ficavam 
prestando atenção para saber se os sacerdotes estavam fazendo 
as coisas certas, ou não. Essas pessoas que ficam vigiando para 
ver se os outros estão fazendo as coisas certas, ou não, perdem 
a grande oportunidade de examinarem a si mesmas, para 
saberem se estão no caminho errado ou certo. Perdem a grande 
oportunidade de examinarem as suas próprias consciências: 

para saberem se são capazes de perceberem os erros que estão 
cometendo, se aquilo que elas estão fazendo é o certo. Não 
podemos ser duros de coração. Jesus foi contra isso, Ele ficava 
triste com aquelas coisas feitas pelos fariseus. Hoje isto 
também acontece. Nós estamos cheios de fariseus do Século 
XXI. Cada Igreja tem o seu grupo. Estão sempre dizendo: “Ah! 
O padre fez isso, o padre não fez aquilo!”. Deus está aqui. Deus 
está em nossa presença e está curando o coração de muita 
gente! Por isso que Jesus disse assim: “Cuidado com o 
fermento de Herodes e cuidado com o fermento dos fariseus”. 
Que fermento é este? Naquela época, o fermento não era uma 
coisa muito boa não. Era considerado uma coisa falsa, pois não 
era o natural da massa. O fermento era visto, portanto, como 
um agente de corrupção. Tem gente que fica colocando o 
fermento dela em tudo quanto é lugar, achando que está 
fazendo a massa crescer, é o contrário, a massa cresce, mas ela 
diminui. Jesus foi muito claro no momento em que disse: 
“Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes”. Jesus 
tocou no assunto de Herodes porque Herodes era uma pessoa 
muito esperta. Ele adulava os fariseus para eles tomarem conta 
daquelas pessoas que não davam notícias para ele. Herodes 
fazia tudo que os fariseus queriam. E os fariseus ficavam 
prestando atenção nas minúcias de tudo e contavam para 
Herodes o que estava acontecendo. Isto tudo acontecia porque 
Herodes precisava de alguma coisa para poder atrapalhar 
aquela Igreja da época, no meio dos judeus. Como ele não via 
nada de errado, ele usava dos fariseus para fazer isto. Foi por 
isso que Jesus falou para ter cuidado com o fermento de 
Herodes e dos fariseus. Esse Evangelho é muito simples na sua 
concepção. Nós nos acostumamos a ter uma coisa muito cheia 
de lógica, muito certinha e, se não entrarmos no âmago do 
Cristo, nós não vamos entender o Evangelho. Jesus sempre 
falou que é o caminho, que é misericórdia e que se preocupa 
com aqueles que estão prestando atenção em coisinhas que não 
levam a nada. Este Evangelho nos dá um grande recado de 
Jesus, que serve para os dias atuais: cuidado com estes 
fermentos que ficam dentro de vocês, achando que coisinhas 
estão sendo desfiguradas. Deus quer nos dar a graça da 
compreensão, a graça da observação, a graça do coração solto 
para Deus. Isso pertence a todos nós. Todos nós temos direito à 
graça de Deus, principalmente da graça da compreensão. Estão 
me dizendo que eu estou colocando Jesus muito humano. Mas 
Jesus era humano. Jesus é Deus que quis se fazer humano 
também. Jesus quis nascer do seio da Virgem Maria. A única 
diferença é que Ele não tem o pecado e a gente fica aí 
arrastando pecados, arrastando os nossos fermentos que não 
levam a nada. Eu tenho absoluta certeza de que estes fariseus 
do século XXI vão todos morrer chatos, sozinhos, 
resmungando. Mas ninguém quer morrer assim, não é mesmo? 
Todos nós queremos morrer com a graça de Deus. 

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, em 1 7/02/2009, 
extraído do site www.espacomissionario.com.br)

aquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os Nadvertiu: “Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes”. Os discípulos 
diziam entre si: “É porque não temos pão”. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: “Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda 
não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes e, tendo ouvidos, não ouvis? 
Não vos lembrais de quando reparti cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços?” eles 
responderam: “Doze”. Jesus perguntou: “E quando reparti sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos vós recolhestes 
cheios de pedações?” eles responderam: “Sete”. Jesus disse: “E vós ainda não compreendeis?”.

As Más Influências (Mc 8,1 4-21 )



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 19 de Fevereiro de 2019 
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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 12/02/2019, Maria NConceição foi agraciada com a 114ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 

Menino Jesus, Marcos Calazaus foi agraciada com a 
21ª imagem Mãe do Divino Amor e Letícia Ribeiro 
foi agraciada com o 21º terço com qual Raymundo 
Lopes rezou nesta Basílica.

No dia 16/02/2019, Maria Conceição
recebeu a 114ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Reconciliem-se com Deus e com a Igreja
Terça-feira, 30 de agosto de 1994

Meus filhos amados!
Se vocês não procurarem a reconciliação com Deus, 
por meio da investidura dada por Jesus a seus 
Apóstolos e a todos ligados a eles, pelo sagrado laço 
Sacerdotal, difícil será o diálogo com o Céu. Uma alma 
lavada pelo arrependimento e reconciliada com Deus e 
a sociedade, será uma alma em paz e serena com sua 
consciência. O plano de Deus, para com vocês, é fazer 
do instrumento do perdão uma força poderosa contra a 
violência e o desamor. O perdão é o caminho da 
caridade e do amor fraterno. Quem estiver separado de 
Deus, pelo pecado, somente através da reconciliação e 
do arrependimento das faltas confessas e absolvidas, a 
comunhão com Jesus será restabelecida. Com minhas 
visitas, Eu peço a todos um coração convertido, pois 
terão, desta forma, a Misericórdia Divina. Desejo todos 
vocês renovados em Cristo; portanto, é necessário que 
se reconciliem com a Igreja. Tudo o que estiver em 
comunhão com a Igreja de Cristo na terra será 
confirmado no Céu; e se isto for excluído, excluído será 
também pelo Altíssimo. A clareza d’alma e a leveza de 
um espírito, isento do pecado, confunde poderosos e 
exalta o simples. Obrigada por terem atendido ao Meu 
chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.121)
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