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Cuidando de um 
criminoso e vivendo 
o maior dos sonhos
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a terceira hora só havia espaço para a confusão mental. O Mestre já havia sido espancado a noite toda. Não lhe Nderam água nem comida. Chegara à cruz desidratado, exausto, lesado e com graves problemas circulatórios, pois 
havia perdido muito sangue. 

Era de se esperar que sua capacidade de raciocínio estivesse mutilada. Enquanto seu corpo lutava para mantê-lo vivo, Jesus 
produzia palavras e gestos inacreditáveis. 
Na segunda hora, como vimos, seus opositores zombaram dele e o provocaram. Sua resposta foi o silêncio! Agora, na 
terceira hora, quando lhe deram trégua, verbalizou três pensamentos admiráveis. Pensamentos que expressaram um 
cuidado afetivo com um criminoso, com Sua Mãe e com Seu amado discípulo João.
Imagine a cena. Muitos fariseus versados no Antigo Testamento desafiaram Jesus enquanto ele era flagelado e pregado na 
cruz. Para eles, o Mestre não passava de um impostor, pois não reagia às provocações.
Enquanto todos zombavam dele, de súbito um criminoso fez um reconhecimento inimaginável. Ao se encontrarem no 
Calvário, esse criminoso viu Jesus sangrando, com as costas mutiladas e o corpo coberto de hematomas. Sobre a cabeça, 
uma coroa de espinhos. Jesus parecia fraco e debilitado, um verdadeiro miserável. 
Contudo, o criminoso viu algo além dos hematomas e da fragilidade. Enxergou naquele homem que morria ao seu lado não 
uma pessoa comum, mas um rei. Um rei com um poder que ultrapassava os limites da compreensão humana. Um rei que 
possuía um reino invisível, mas real. 
O criminoso implorou a Jesus que se lembrasse dele quando estivesse em seu reino . Conseguiu ver algo que ninguém via. 
Na cruz, Jesus era digno de pena, mas um criminoso o tratou como um rei. Um rei que venceria a morte, que introduziria 
seu reino na humanidade. Um rei que era miserável naquele momento, mas que um dia, quando as portas do tempo se 
encerrassem, mostraria sua força e seu vigor. Ao longo da história, muitos homens e mulheres amaram Jesus Cristo porque 
conseguiram ver o que ninguém via. Viram flores no inverno. Viram os campos verdejantes em um ambiente de pedras e 
areia.
Bastou uma palavra do criminoso em direção ao Mestre da Vida para que ele o alcançasse. "Jesus, lembra-te de mim quando 
vieres com teu reino."O criminoso não precisou se humilhar e confessar seus erros, apenas reconheceu que aquele que 
morria ao seu lado era um rei. 
Jesus o acolheu sem pedir nada em troca. Essa foi a atitude que assumiu durante sua trajetória na terra. Sempre que uma 
pessoa se voltava para ele, ainda que fosse uma prostituta, a acolhia sem constrangê-la. No episódio da samaritana, não 
quis saber detalhes de sua história, não especulou sobre suas falhas, não a controlou, mas procurou confortá-la e introduzi-
la em uma esfera de prazer e liberdade.
Amamos controlar as pessoas, mas o Mestre da Vida amava fazê-las livres. Muitos pais querem dar a melhor educação para 
seus filhos, mas, em vez de ajudá-los a serem livres para pensar e escolher com maturidade seus caminhos, lhes impõem 
regras rígidas e os punem se não as seguem. Em vez de ajudá-los a crescer, causam revoltas e intrigas e os deixam 
despreparados para viver na escola da vida. 
Muitos executivos também se empenham para que o mundo gravite em torno deles. Controlam ditatorialmente pessoas e 
atividades. Mas, por não conhecerem o funcionamento da mente humana, não sabem que a construção de pensamentos é 
incontrolável. A melhor forma de dirigir uma equipe é ajudando as pessoas a gerenciarem seus pensamentos e treinando-as 
para pensar antes de reagir. 
Ninguém controla os pensamentos de ninguém. Mesmo aqueles que concentram autoridade nunca terão poder sobre a 
mente dos outros, ainda que as pessoas abaixem as cabeças. A alma é um território de liberdade. O único carrasco de nossas 
almas somos nós mesmos.
Jesus conhecia a mente humana como ninguém. Tinha consciência de que as leis de Moisés e as elevadas regras de conduta 
não foram suficientes para eliminar injustiças, discriminação, intolerância e múltiplas formas de agressividade no povo de 
Israel. Como solucionar o que a lei não fora capaz de fazer? Atuando no funcionamento da mente, nas matrizes da 
memória, no cerne da energia emocional. Foi isto que o Mestre fez. 
No mundo inteiro o problema da violência parece incontrolável. Os responsáveis pela segurança pública das sociedades 
democráticas não sabem o que fazer para solucionar o drama da violência em todos os níveis. Os mecanismos de repressão 
não resolvem definitivamente o problema; quando muito o amenizam. A educação e transformação interna do ser humano 
é a chave.
O Mestre da Vida sabia que se não transformasse as criaturas internamente não haveria solução. Foi o que fez com seus 
discípulos enquanto andava e convivia com eles. Aproveitava cada uma das suas parábolas e cada circunstância vivida 
para os conduzir à prática das funções mais importantes da inteligência. Cada uma dessas práticas era um treinamento da 
escola da vida. 
Sabia que o amor é a maior fonte de motivação de mudança das matrizes da memória e de transformação interior. O Mestre 
da Vida era um rei sem trono político, era um rei que tinha aprendido a reinar na alma humana. 
Nós somos perseguidos pelo nosso passado e nos remoemos com sentimentos de culpa. Mas o Mestre não gravitava em 
torno do passado. Para ele, as falhas deveriam ser recordadas apenas para serem reescritas. Por tais atitudes, todos viviam 
suavemente em sua presença. O passado deixava de ser um peso e se tornava a tela de fundo de uma belíssima obra de arte.
Quem ama respeita o espetáculo da vida. Quem ama abre as janelas da mente para pensar em muitas possibilidades. O 
amor torna as pessoas inteligentes e arrojadas. Os cientistas que amaram suas pesquisas fizeram as mais notáveis 
descobertas. Os professores que amaram seus alunos penetraram no território da emoção deles e os marcaram para sempre. 
Se você trabalhar pensando apenas no pagamento no final do mês, nunca será um excelente funcionário. 
O mestre exalava amor em cada um dos seus gestos, por isso tocou um miserável criminoso que morria ao seu lado.
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Sorteios

 partir do dia 11 de setembro de 2018, todas as Aterças-feiras, 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 19/03/2019, Maria Alves Nfoi agraciada com a 1178ª visita da Imagem 
de Nossa Senhora de Lourdes com o 

Menino Jesus, Vera Lúcia  foi agraciada com a 25ª 
imagem Mãe do Divino Amor e Anaceli de 
Azevedo foi agraciada com o 25º terço com qual 
Raymundo Lopes rezou nesta Basílica.

No dia 25/03/2018, Maria Alves
recebeu a 18ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

O pai celeste é doce e 
de muita misericórdia

Terça-feira, 14 de fevereiro de 1995

Meus filhos amados! 
Jesus, o humilde Mestre de Nazaré, proclamou um 
Deus único e indivisível, ao qual está sujeito o 
universo.
Este mesmo Jesus também nos ensinou que Deus é o 
Pai que está no Céu, e nós, o gênero humano, a Sua 
família.
Ao revelar essa paternidade, o meu querido Jesus 
revela com ela a igualdade humana, a verdadeira 
fraternidade, porque ele nos mostra, em Deus, um Pai 
justo e ainda mais afetuoso que a mais terna das mães.
Meus queridos, o Pai Celeste é doce e de muita 
misericórdia. Ele perdoa as nossas faltas e nos livra das 
tentações do mal. Sejam dignos deste ato amoroso de 
Deus, para que possam gozar da proximidade de Sua 
presença. Rezem sempre: 
Ó Senhor, Pai do Céu, grande é o Teu nome em toda a 
terra.
Se vocês atenderem ao chamado de Deus, estarão 
atendendo a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.149)

Comentário: Nossa Senhora nos diz, nesta mensagem, que 
o Pai do Céu é doce e misericordioso, e que o Seu afeto 
supera o da mais terna das mães, porque é muito maior do 
que imaginamos. Ela chama Jesus de humilde Mestre de 
Nazaré, aquele que nos deu a idéia perfeita do Deus único e 
indivisível, que também é nosso Pai. Maria nada inova com 
suas mensagens, mas nos revela um modo perfeito e claro de 
viver o Evangelho.



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 2 de Abril 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 26/03/2019, Aryasta NMoreira foi agraciada com a 119ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 

Menino Jesus, Regina de Almeida foi agraciada com 
a 26ª imagem Mãe do Divino Amor e Patrícia Leite 
foi agraciada com o 26º terço com qual Raymundo 
Lopes rezou nesta Basílica.

No dia 130/03/2019, Aryasta Moreira
recebeu a 119ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Somente Deus direciona
 o universo e nossas vidas

Terça-feira,03 de janeiro de 1995

Meus filhos!
Nesta primeira mensagem deste ano, inicio pedindo a 
vocês que rezem, para que Deus permita que a Sua paz 
nasça no coração de todos, neste país; e vocês somente 
gozarão deste privilégio se praticarem o amor fraterno.
Jesus dá uma elevada importância à família santificada 
com a presença de Deus, pois nela está a semente, 
donde germinará esta paz que tanto peço.
É necessário, também, para a conquista desta graça, 
que entreguem suas vidas nas mãos de Deus e não dêem 
crédito a superstições e prognósticos ditados pelo 
demônio para confundir-nos.
Eu lhes aviso que somente Deus direciona o universo e 
nossas vidas.
O Pai, que está no Céu ,é o dono do nosso passado, 
presente e futuro. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.143)

.Comentário:

A Mãe de Deus, nesta primeira mensagem deste ano, nos pede que 
rezemos pela paz no Brasil. Ela nos diz que somente Deus é o dono 
do nosso passado, presente e futuro. Isto quer dizer: Deus É, 
independentemente do estado em que estamos vivendo. Prestem 
atenção como a Virgem fala também de Jesus, colocando-o no 
presente: “Jesus dá”. Façamos jus a tão grande graça, tendo Nossa 
Senhora como guia.


