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No dia 22-02-2013, Vedra Teixeira recebeu em sua casa a 
visita de Nossa Senhora. Para fazer-se entendida em 
nosso meio, a Mãe de Jesus propôs uma maratona de 
visitas à terra que, mais tarde, ficaram conhecidas como 
Aparições de Nossa Senhora. São 2000 anos de luta da 
Mulher contra o Dragão – Maria tentando falar e o diabo 
tentando esconder. E como ele conseguiu esconder!... 
Mas a fé de Nossa Senhora em Deus dava-lhe a certeza de 
que no fim Seu Coração sairia Triunfante. Estamos 
presenciando, à luz do dia, que o Coração de Maria sairá 
triunfante; nessa última aparição, tudo foi posto às claras, 
todos os pedidos da bela Senhora foram e estão sendo 
cumpridos à risca por Raymundo Lopes e o Grupo que o 
acompanha. Apesar de forças contrárias estarem 
empenhadas em Sua derrota, aqui em Belo Horizonte o 
'Dragão do Mal' não conseguiu calar a voz da doce 
Senhora. Mesmo diante das dificuldades, podemos nos 
alegrar ao saber que Nossa Senhora afirmou que Sua 
vitória repercutirá em todos que rodeiam Raymundo e 
naqueles que já estão ao lado Dela, e a recompensa está 
sendo reservada no Céu para aqueles que confiaram Nela 
e em Raymundo. Esta é a nossa esperança.

Marco Aurélio

Sirvam a Deus na terra

 sem contestação
Terça-feira, 26 de setembro de 1995

Meus filhos! 

Sejam bons administradores das pequenas 

riquezas da alma, para que Deus lhes confie 

as grandes.

Deus admira a astúcia voltada ao bem, e 

entrega a muitos os fugazes valores 

terrenos, para que possam transformá-los 

em bens de inestimável valor no Céu.

Eu os desejo inteligentes com minhas 

mensagens; pois são luzes do Céu contra os 

enganosos brilhos da terra.

Percebam bem que expresso nelas uma 

condição: que sirvam apenas a um Senhor, 

pois é impossível dividir essa tarefa entre 

dois reinos.

Sirvam a Deus, na terra, sem contestação, para que Ele os 

distinga, na mesma proporção, no Céu.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.183)

Comentário: Esta mensagem leva a refletir sobre a maneira de agir 

com as coisas de Deus, a nós confiadas na terra. O Evangelho 

adverte que os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos 

da luz. Isto quer dizer que precisamos agir com sagacidade. 

Administrar coisas terrenas é uma arte, e se o fizermos com as nossas 

forças voltadas ao bem, transformaremos coisas fugazes em 

permanentes. A Virgem, uma vez mais, nos alerta a sermos 

inteligentes com suas mensagens, isto é, que as coloquemos de modo 

a produzirem frutos, porque não basta estarmos de posse de um 

importante livro, se o mantemos fechado e longe do alcance das 

pessoas. Sirvamos a Deus através da Virgem, para não corrermos o 

risco de servir apenas aos homens, através do Diabo.

Vedra Teixeira recebeu a 89ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 26 de fevereiro de 2013. 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes deseja visitá-lo(a). É a mesma que participa 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-la, 
fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada para você.

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
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Todos vós sois irmãos (Mt 23,1-12)

Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: “Os mestres da lei e os fariseus têm 
autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis 
suas ações! Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles 
mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos 
pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. 
Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas 
praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso 
mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos 
céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve 
ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado”.

Davam-se em casamento… até que veio o dilúvio

Sempre me fascinou estudar vocês, ou as pessoas que marcaram a história da 
humanidade. Alguns pelo imaginário, como Freud, outros pela determinação, 
como Lincoln, outros pelo poder do silêncio e da sensibilidade, como a Bela e 
Serena Senhora, e outros ainda pelo poder influenciador das palavras, como 
Moisés. Quando pensava que ninguém mais me surpreenderia, eis que encontrei 
Jesus, de cabelos revoltos, roupas desalinhadas, um verdadeiro maltrapilho, sem 
qualquer glamour social, mas que apesar disso abalou minha mente e me atraiu 
com seu magnetismo intelectual. Encontrava-me nos vales mais profundos da dor 
psíquica. Cativado, passei a segui-lo não como religioso ou idealista político, mas 
como uma fonte borbulhante de indagações e como formador de ideias. Caminhei 
ao seu lado, correndo todos os riscos possíveis e imagináveis.
Eu, um simples administrador de comércio exterior, um João ninguém, ao andar 
com Jesus, descobri alguns dos meus fantasmas.
Eu era um ególatra, não era um alcoólatra, mas vivia embriagado com minhas 
conquistas. Sabia mais do que meus amigos, era um expoente na universidade da 
vida, sabia conviver com livros mas não sabia como viver com vocês. Sempre fui 
tenso, irritadiço, impulsivo, intolerante, resiliência zero, não aceito ser 
contrariado, criticado, confrontado. Amava expor as falhas dos outros; entretanto, 
escondia as minhas.

Humildade não fazia parte do dicionário da minha existência.
Certa vez, Nossa Senhora olhou bem nos meus olhos, como se estivesse penetrando na minha mente e desvendando 
meu passado turbulento e me advertiu, assim como ela faz com Papas:
“As pessoas não precisam de sabedoria e nem poder, mas de seres humanos que reconheçam suas tolices e assumam 
suas limitações e imperfeições. Você é um ser humano que se julga Papa.”
Eu me julgava um Papa, dava instruções sociais e, confesso, sempre me comportei como um deus inquestionável.
Todo papa vê um dia sua força se esfacelar; todo gigante, por maior que seja, algum dia se apequena; todo papa tem sua 
caminhada e depara-se cedo ou tarde com suas loucuras. Todo papa, em seu caminho, torna-se um menino diante do 
inexplorado.
Essas palavras parecem prever a tragédia que brevemente acontecerá na Igreja.
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Hiprocisia religiosa

Todo o discurso de Jesus no capítulo 23 é uma dura crítica aos escribas e fariseus. O comportamento dos escribas e fariseus é 
objeto da crítica de Jesus, pois revela a hipocrisia deles: "... eles falam e não praticam". A hipocrisia é representação, encenação, 
distorção entre dizer e fazer, ser e parecer ser, entre o interior e o exterior. A hipocrisia religiosa faz com que, ao invés de estarem 
inteiramente a serviço da Palavra de Deus (ver: Dt 18,19-22), busquem os seus próprios interesses e gozem do prestígio da pura 
aparência: "Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros"; "Gostam do lugar de honra nos banquetes. e de serem 
chamados de 'rabi'". A hipocrisia faz pesar sobre os ombros dos outros uma interpretação equivocada da Lei, desprovida da 
misericórdia de Deus, que está na origem do povo de Deus. O comportamento requerido da comunidade cristã é totalmente 
outro: a vida cristã deve ser um serviço. Ao discípulo cabe escolher o egoísmo (exaltar-se) ou o serviço (humilhar-se). 

Carlos Alberto Contieri, sj
(Evangelho extraído do site Paulinas Online.)

Um dia, perto do nosso imaginário, onde Jesus está, o Papa relatou sua 
história, mas outro homem no Brasil estava vivendo o ápice dessa crise.
O maior dos cristãos, o representante de Cristo na terra, estava tenso, 
trêmulo, inconformado. Jamais esteve tão abatido. Eram aquelas cartas 
chegando, cobrando-lhe uma solução.
Tentava dominar a agitação de sua mente, mas fracassava. Tentava 
animar-se, dizendo para si mesmo que sairia daquele atoleiro, mas sentia 
em sua ansiedade que era mais fácil gerenciar uma paróquia do que o 
catolicismo mundial. Tomava comprimidos tranquilizantes, mas não se 
aquietava, seu coração parecia um cavalo incontrolável num hipódromo, 
sua face gotejava como plantas destilando o orvalho. Pulmões ofegantes, 
pressão sanguínea elevada, dores musculares, cefaleia frontal, eram 

sintomas que refletiam que estava sob um risco altíssimo por ignorar o que as cartas queriam dizer. Mas, a morte não estava 
batendo-lhe à porta, pelo menos fisicamente. Seu cérebro clamava: “Fuja enquanto é tempo!”; mas, no entanto, não podia bater 
em retirada, “afinal de contas sou o Papa”. E o que o aterrorizava, além disso: todos confiavam nele.
Ratzinger, um homem baixo, levemente corcunda pela idade, cabelos grisalhos, personalidade determinada, autoritário, 
combativo e ferino nas respostas, eloquente e com alto poder de persuasão, pela primeira vez estava emudecido diante daquelas 
cartas. 
“Sua Santidade está tenso, deseja um café?”, perguntou-lhe apreensivo seu ajudante, seu assessor de confiança.
“Não me perturbe”, respondeu-lhe o Papa asperamente; depois, tentou ser brando: “São essas cartas que me matam”. O motivo 
estava cortando a carne do brilhante representante de Cristo, o gênio da cristandade. Ratzinger aceitou uma armadilha que ele 
mesmo tinha armado (ser Papa), recebeu um aporte (subsídio, ajuda) de um grande líder e organizou a Igreja conforme seu 
entender.
No início tudo cresceu; porém, nos últimos anos, tinham despencado. A Igreja pedia um pastor, mas seu forte era a teologia.
Vamos superar em santidade tentando acalmar Ratzinger, pois já eram quarenta e tantas cartas e, além dos dividendos de sua 
teologia interesseira, ele ganhara a impressionante fama de sábio, ele pensava diferentemente dos demais. “Este ano, pararam de 
me entregar essas cartas”, mas pela primeira vez a Igreja dava prejuízo de fé, e assim sendo, seria zero sua participação. “São 
tempos de crise”, disse seu assessor!
Era um fato o acidente de fé que estava abatendo sobre a Igreja, “não funciona com anestésico, falhei no controle de qualidade”, o 
Papa completou com indisfarçável frustração.

Raymundo Lopes
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Pai do Céu, 
meu bom Pai, motivo de minha existência e de tudo que existe, agradeço-te 
por estar vivo, por tudo o que criaste, e que Te possamos perceber com 
nossos sentidos.
Desejo iniciar este dia com meu pensamento intensamente voltado para 
minha fé, porque sinto em meu coração Tua presença, sinto em minha alma 
Tua vontade, sinto em todo o meu corpo o pulsar da vida que me deste.
Permite, se for de Tua vontade divina, que eu compreenda – com a plena 
capacidade do cérebro que me deste – que Teu amor transcendeu a tudo que 
percebo e que eu queira receber Teu divino Jesus, como um bálsamo que 
acalme meu espírito tumultuado pelo racionalismo deste final dos tempos.
Que eu compreenda que esse retorno de Teu Filho único deve, em primeira 
instância, revelar- se dentro de nós, para que tenhamos capacidade de 
mostrá-lo a todos que nos rodeiam e que não tiveram condições racionais de 
participar de Teu amor.
Abençoa-me, como fizeste aos que participaram do Éden, que divinamente 
desejas para todos que praticam Tua vontade. Amém.

Senhor Jesus,
 hoje, ao iniciar este dia, me dirigi ao Pai que está no Céu, céu de minha alma, céu de meu pensamento, céu de minha 
capacidade de pensar que tudo o que provém d’Ele é possível, para que Ele me prepare para receber-te e apresentar-te 
aos meus irmãos que não tiveram esse caminho da graça.
Senhor Jesus, não tenho capacidade de receber Tua visita, com minhas funções cerebrais, como desejou Teu Pai: livre 
de todas as faltas; mas, se isso foi o motivo de Tua vinda à terra há 2.000 anos atrás, não será empecilho para receber-te 
nesse retorno, porque meu amor deve e pode transcender esses problemas.
Sê, portanto, bem-vindo ao meu mundo entulhado de lixos espirituais; e que possas, dentro dos princípios ditados por 
Teu Pai, ficar livre para que Tua graça o torne repleto de Tua presença pacificadora.
Que agora, nesta época impulsionada pela violência, não sejamos crucificados, como Tu foste quando quis anunciar 
uma era de paz e concórdia. Sei que és o Caminho, porque provaste isto nestes 2.000 anos de história. Sei que és a 
Verdade, porque somente através de Tuas palavras encontramos a unidade divina.
E sei que és a Vida, porque somente em Tua unidade com o Espírito Santo e o Pai podemos entender o que é viver a 
graça de compreender que somos Teus filhos. Sê bem vindo!
Meu espírito Te aguarda com ansiedade. Amém.

Espírito Santo de Deus, 
findou o dia, mas meu espírito está unido ao Teu até o último suspiro de minha existência terrena. Jesus anunciou-te 
sempre, enfatizando que nossa intelectualidade espiritual provém de Tua ação em nossos caminhos de fé. Somos 
imperfeitos em razão de nossa capacidade racional, mas sabemos que Tua força é capaz de nos transformar em 
pentecostes vivos com relação à promessa do retorno de Jesus; e nisto temos a obrigação de crer, não à vista do que o 
mundo nos oferece, mas do que vem até nós provindo do Teu poder. Desejamos fazer neste final dos tempos uma 
reviravolta em nossos comportamentos racionais, para que possamos receber Jesus como os anjos anunciaram: no céu 
de nossa fé, que se descortina para um futuro em que seremos realmente a imagem e semelhança de Deus Criador. 
Amém.

Orações para serem rezadas frequentemente


