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Ano VIII – Nº 362 – 26 de Fevereiro de 2019

A ordem cede lugar à 
desordem desenfreada

Terça-feira, 28 de fevereiro de 1995

Meus filhos! 
Esta semana, todo o país se agita num pandemônio 
sem precedentes, onde tudo é permitido.
A ordem é colocada de lado, para ceder lugar à 
desordem desenfreada.
Meus filhos, isto os desumaniza e os brutaliza. 
Igualam-se a animais irracionais e, por causa 
disso, quantas almas se perdem neste inferno 
instalado na terra, onde impera a luxúria e o prazer.
Eu peço aos poucos que conseguem raciocinar 
nesta Sodoma, que rezem pela paz e pelos que se 
entregam ao domínio do Diabo, nestes dias.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.151)

Comentário:

Nossa Senhora nos acena, nesta mensagem, para a 
situação do nosso país nos dias de carnaval. Nesta 
Sodoma, as pessoas, subjugadas pelo Diabo, 
mergulham nas trevas e não percebem o erro que 
cometem, entregando-se totalmente à luxúria e ao 
prazer, numa desordem desenfreada. Tudo vem 
confirmar o que já me falou em 06 de setembro 
passado: “Assistimos, no crepitar das últimas 
chamas deste século, a uma humanidade 
agonizante dos bons costumes”. Vamos então 
a tender  ao  pedido  da  Mãe de  Deus  e , 
principalmente nestes dias, rezar mais pela paz e 
pelos que se abandonam ao domínio do Diabo.

Carnaval

No dia 05  de Março, não 
haverá a reza do terço com 
R a y m u n d o  L o p e s  n e s t a 
Basílica, por motivo do feriado 
de Carnaval. Retornaremos dia 
12 de Março.



 experiência e doutrina de todos os mestres espirituais da humanidade que as grandes revelações ou inspirações que Deus faz a Écertos homens devam ser conservadas em segredo, para que não desmereçam. São como essências preciosas, que, quando em 
recipiente aberto, se volatilizam rapidamente. "Não deis as coisas sacras aos cães, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos!"… 
Na origem de toda vida nova, entre os homens, colocou a natureza o instinto do pudor. O animal nada sabe de pudor; pratica os 
atos sexuais na mais ampla publicidade. Também a criança, antes do despertar do intelecto, ignora o que seja pudor; desnuda-se 
com toda a sem-cerimônia diante de outros. Só o homem adulto e normal tem consciência do pudor e procura cercar de segredo e 
reverência a origem da vida e os órgãos relacionados com esse ato. O senso do pudor é uma sentinela que a natureza colocou à 
entrada do santuário da vida. A vida corporal é algo sagrado, divino. A vida espiritual é mais sagrada e divina ainda, e por isso 
deve estar envolta também em mistério, sobretudo a sua origem, ainda frágil e delicada. O encontro da alma humana com Deus é 
uma espécie de núpcias, como testificam todos os livros sacros da humanidade; a alma "concebe" uma prole pela virtude do 
Altíssimo, fecundada pelo Verbo de Deus. E essas núpcias divino-humanas devem ficar envoltas em mistério e cercadas de pudor. 
Aqui, a publicidade ou prostituição seria muito mais deletéria ainda do que no plano da profanação dos corpos. Tão grande é a 
sacralidade da vida espiritual que até a menor profanação equivale a um sacrilégio. Por isso previne Jesus os seus discípulos para 
que não deem as coisas sacras aos cães, nem lancem as suas pérolas aos porcos, "para que estes não lhes metam as patas e, 
voltando-se contra vós, vos dilacerem".  Quando o homem espiritual revela, indiscriminadamente, aos profanos e imaturos as 
pérolas da sua experiência com Deus, que acontece? Os profanos não compreendem tão profundo mistério, porque não possuem 
ainda órgão de percepção desenvolvido, e, pior do que isso não raros compreendem às avessas as coisas sagradas, e, em vez de as 
acatar, delas escarnecem e as têm em conta de ilusão e de anormalidade. Para o profano, o iniciado é um doente, um louco, um 
anormal. Quando lançamos um punhado de pérolas preciosas a um porco, este, cuidando receber uma espiga de milho ou uma 
batata, avança sôfrego e mete-lhes as patas para as corner; mas logo depois, verificando o engano, se enfurece e, revoltado com o 
ludibrio, investe contra quem lhe deu apenas pérolas indigestas, em vez de umas batatas suculentas. Que valor tem para o profano 
uma hora de meditação espiritual, ou uns momentos de fervoroso colóquio com Deus? Que valor dá ele ao conhecimento de si 
mesmo, ao estudo dos livros sacros ou à intuição mística da Suprema Realidade? Essas pérolas são para ele coisas insípidas, 
fastidiosas, indigestas – se ao menos fosse um punhado de notas de banco, uma noitada de orgias sexuais ou a eleição para um 
rendoso cargo público!… Essas coisas, sim, têm valor para ele, porque satisfazem a fome do seu ego humano, ao passo que 
aquelas outras que se referem aos anseios do Eu divino são, para o profano, insípidas e absurdas. É que cada um pensa e age 
consoante a medida do seu conhecimento ou da sua ignorância… Por isso, o mestre espiritual sensato não revela indistintamente 
aos outros o que Deus lherevelou. Mede cuidadosamente a capacidade de cada um… Sabe quais são os avançados, e quais os 
atrasados, os esotéricos e os exotéricos. Fala, muitas vezes, em parábolas e alegorias, para que cada um interprete os símbolos 
materiais segundo a sua capacidade evolutiva e perceba do simbolizado espiritual precisamente aquilo que corresponde ao estado 
atual da sua evolução. "Aqueles dentre vós que ainda são infantes em Cristo – escreve São Paulo aos coríntios – dei-lhes leite para 
beber; mas aos que são adultos em Cristo dei-lhes comida sólida." "O mestre versado nas coisas do reino de Deus – diz Jesus – tira 
do tesouro do seu coração coisas velhas e coisas novas." Muitos sabem assimilar as "coisas velhas" da tradição secular, sabem 
andar com segurança nos caminhos batidos do passado, por  onde milhares e milhões transitam –poucos sabem aproveitar-se das 
"coisas novas" da evolução espiritual, poucos sabem orientar-se nas veredas ignotas e estreitas da experiência mística, por onde 
pouquíssimos passam, em solidão e silêncio… A Verdade é alimento para uns –e veneno para outros… Por isso, o mestre do reino 
de Deus deve saberdoar judiciosamente as verdades que transmite a seus discípulos, para que as "coisas sacras" e as "pérolas" 
cheguem às almas daqueles que são idôneos de as receber e assimilar.

"Não lanceis as vossas perolas aos porcos!" 
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Comentário do Evangelho 
este Evangelho Jesus fala sobre o nascimento da Igreja. NJesus atravessava a Galiléia. Galiléia era o ponto que 

ligava Jerusalém a uma outra parte de onde vinha muita gente. 
Ligava aquele ponto central a uma porção de coisas. Portanto, 
se Jesus atravessou a Galiléia é porque Ele estava vindo 
daquela parte de Jerusalém. Ele estava atravessando todo 
aquele ponto de convergência, todo aquele ponto de união da 
Galiléia, mas para estar do outro lado. Jesus não queria que 
ninguém soubesse disso, porque ele estava aproveitando esta 
travessia, esse ponto de referência, para falar e ensinar aos 
discípulos sobre a Sua Igreja. Jesus reservava aquele momento 
para falar com os discípulos e por isso disse-lhes que queria 
conversar com eles e não queria que ninguém soubesse. Jesus 
disse-lhes que: “O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos 
dos homens e eles o matarão, mas três dias após a sua morte ele 
ressuscitará”. É claro que os apóstolos ficaram preocupados. 
Que idéia é essa do Cristo? Quem é esse Filho do Homem que 
vai ser morto e três dias depois vai ressuscitar? Esta atitude 
daqueles homens mostrava a Igreja que estava começando, 
estava verde e não estava conseguindo entender nada, ainda. 
Por isso que Jesus pediu que não queria muita gente com ele, 
queria conversar em particular com os discípulos. O choque de 
pensamentos entre o humano e o Divino foi esse: como 
entender que o Filho do Homem vai ser entregue, eles o 
matarão, mas três dias depois o terão de volta? É claro, a Igreja, 
que estava nascendo não entendeu. Eles chegaram em 
Cafarnaum. Estando em casa (interessante, Marcos é o único a 
colocar no evangelho que Jesus fala assim) quer dizer, no Céu, 
estando no Céu, três dias depois. Olha só como Jesus jogou a 
coisa prontinha para eles, o Filho do Homem vai ser entregue, 
eles o matarão, três dias depois ressuscitará. Depois estando no 
céu, quer dizer, estando em casa, Jesus, já no Divino, já 
naquela estrutura toda colocada como divino, Ele pergunta a 
Igreja: O que vocês estão discutindo? Isso é terrível! Se nós 
quisermos entender bem tudo isso vamos ver o Cristo 
Divinizado, o Cristo Glorioso dizendo: - O que vocês estão 
discutindo? Quer dizer que vocês, Igreja, estão discutindo 
comigo Divino, que conheço tudo! Percebo e sei muito bem o 
que vocês estão falando! Ali, naquele momento, eles estavam 
discutindo uma coisa crucial na Igreja de hoje, quem é a maior, 
a Igreja humana? Jesus fez essa pergunta a eles e continua 
fazendo a mesma pergunta à Igreja hoje: - O que vocês estão 
discutindo? Eles responderam: - Nós estamos discutindo quem 
é o maior na Igreja, quem é o Bispo, quem é o Cardeal quem é o 
padre, quem é o sacristão, quem reza Ave-Maria, quem não 
reza! Quem defende a Eucaristia, quem não defende! É isso 
que estamos discutindo. Nós queremos saber qual o nosso 
lugar na Igreja humana. Jesus sentou-se, chamou os doze, quer 

dizer, chamou a Igreja e disse-lhe que ”Se alguém quiser ser o 
primeiro que seja o último de todos e seja aquele que serve a 
todos”. Jesus estava falando que, Se eles traçarem uma linha de 
várias formas, o primeiro no ponto inicial da linha coloca-se 
primeiro e, no traço do meio daquela linha, é a morte, quer 
dizer, a Igreja humana caminha e ela atravessa pela morte e vai 
dar de cara com a Igreja divina não é isso? Não tem jeito 
porque do outro lado você acerta ou você estraga tudo. Então 
nesse caminhar da Igreja humana nesse ponto de convergência 
do nosso nascimento até a morte, todo mundo quer ser o 
primeiro, mas esse primeiro termina na morte, não tem jeito, a 
morte é o ponto de referência onde termina todos os viventes. 
Então por isso que Jesus falou assim: “Se vocês quiserem ser 
os primeiros, sejam os últimos”. Porque, naquele ponto da 
morte, será o primeiro na vida eterna. É muito fácil de entender 
isso! Se você quer ser o primeiro, seja o último aqui para você 
ser o primeiro na linha de convergência da Igreja Divina. Você 
nasce, você quer ser o primeiro, não fica preocupado, seja o 
primeiro na hora da morte que, às vezes, sairá como o primeiro 
na igreja Divina, é isso que Jesus esta falando. Em seguida, 
Jesus pegou uma criança no meio deles, quer dizer, pegou a 
Igreja pequenina nascendo no meio deles, colocou-a no colo e, 
abraçando-a, fala assim: “Quem acolher em meu nome uma 
dessas crianças é a mim que está acolhendo”. Se vocês 
acolherem essa Igreja que está nascendo no meio de vocês, é a 
mim que estão acolhendo. E depois ele completa: “Quem 
acolher esta criança, esta acolhendo não a mim, mas aquele 
que me enviou”. Jesus, aqui, nos dá a característica da Igreja 
nascendo. Nesta parte do Evangelho de Marcos é Jesus falando 
sobre a Igreja nascente e mostrando como devemos agir. Nessa 
linha do meio da morte se você é o primeiro, até lá você será o 
ultimo. Seja o ultimo aqui, para ser o primeiro lá, porque o 
Divino vem ao contrario do humano. Ele vem contra a morte. 
Nós primeiro precisamos morrer para iniciar uma vida, você 
não inicia primeiro se você for o primeiro no inicio. Se você é o 
primeiro no inicio como que você vai chegar a ser primeiro na 
hora da morte! Você terá que fazer o contraria, seja o último, 
nascendo primeiro aqui, que aí, você poderá ser o primeiro lá, 
caso contrário, não tem jeito. É muito simples este Evangelho, 
basta observar direitinho o que Jesus está falando sobre o 
nascimento da Igreja. Quem acolher esta criança, quem 
acolher isto que estou falando, estará me acolhendo. E quem 
acolher dessa forma estará acolhendo a meu Pai que esta no 
céu. Jesus está colocando muito claro aqui, que nós temos que 
respeitar e entender a Igreja divina, a Igreja humana, enfim 
toda Igreja.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, em 21/02/2006)

aquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava Nensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: “O Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 
três dias após sua morte, ele ressucitará”. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. 
Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: “O que discutíeis pelo caminho?” Eles, porém, ficaram 
calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse: “Se alguém quiser 
ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos!” Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, 
abraçando-a, disse: “Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está 
acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou”.

O Nascimento da Igreja (Mc 9,30-37)



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 26 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 19/02/2019, Hélio dos Reis Nfoi agraciada com a 115ª visita da Imagem de 
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino 

Jesus, Iracilda Borges foi agraciada com a 22ª 
imagem Mãe do Divino Amor e Irene Josefa foi 
agraciada com o 22º terço com qual Raymundo Lopes 
rezou nesta Basílica.

No dia 23/02/2019, Hélio dos Reis
recebeu a 115ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Na minha festa desejo vê-los unidos a Jesus
Terça-feira, 15 de agosto de 1995

Meus filhos! 
Na festa da minha Assunção, desejo vê-los unidos a 
Jesus, pois somente desta forma estarão em comunhão 
com a mais pura expressão do amor.
Fui arrebatada ao Céu para, esmagando a cabeça da 
serpente, fazer cumprir esta grande comunhão de amor 
com o Pai, através do Filho gerado por mim na terra.
Eu vos dei Jesus, e minha Imaculada Concepção é a 
grande resposta do Altíssimo ao pecado da soberba.
Estou na glória do Pai e desejo trazê-los, pois o meu 
triunfo será tirá-los da lama da iniqüidade e entregá-los 
a Jesus.
Observem os meus sinais em toda a terra; eles são fartos 
para que possam ser vistos. Assim Deus o determinou, 
porque meu tempo, por Sua vontade, está no fim.
O Altíssimo permitiu minha Assunção ao Céu, para a 
glória do Seu nome na terra.
Desejo que saibam disso, para que, fortificados, 
enfrentem a força satânica que assola a terra, para tirá-
los do convívio da felicidade eterna.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.177)

.Comentário:
Na festa da sua Assunção ao Céu, a Virgem nos alerta para o fato de estarmos 
vivendo tempos de iniqüidade, e que ela, repleta de graças, quer nos levar ao 
convívio dos Anjos. Fazer brotar em nós este desejo tem sido o grandioso trabalho 
da Mãe da Igreja, nestes dois milênios; e o terceiro, que se aproxima, já aponta com 
a incerteza de sua presença entre nós, porque ela mesma nos alerta: “meu tempo 
está no fim”. Será possível que nosso coração endurecido não consiga acordar para 
esta dura realidade? Vivemos numa constante guerra, esquecidos de que só o amor 
une para o bem. Maria exorta a deixar nosso espírito subir ao Céu com ela. 
Deixemos, pois, na terra as nossas mazelas, e acompanhêmo-la ao encontro de 
Deus.


