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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

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.

Número do sorteio______ do dia 14 de julho de 2015. 

“Por fim o Meu Coração Imaculado Triunfará!”
  

o dia 13-07-2015, Claudina das Graças recebeu em Nsua casa a visita da imagem de Nossa Senhora de 
Lourdes. Já nos tinha advertido o Mestre Jesus que a fé se 
esfriaria em muitos no final dos tempos. Vemos, 
atualmente, uma postura leviana em relação à verdadeira 
personalidade da Mãe de Jesus. O inconsciente coletivo vê 
Nossa Senhora como uma simples judia, que viveu num 
passado remoto e que não teria nenhuma relação com a era 
moderna. Pensa-se, então: vamos falar do espiritual; mas o 
coração está inclinado a não acreditar em mais nada… e 
vive-se como balões cheios de ar: coloridos por fora, mas 
sem conteúdo algum. O pensamento dominante do mundo 
apóstata não pode aceitar a Bem-Aventurada senão como 
um obstáculo a ser suplantado nesta era da razão, onde 
somente existe lugar para o puro conhecimento técnico. 
Porém, a grandeza de Nossa Senhora está muito além das 
concepções criadas à luz da racionalidade, assim como Sua 
sabedoria sobrepujará os planos do Anticristo, pois, como 
o retorno de Yeshua está intimamente ligado à Sua pessoa, 
aos poucos, Ela vai mostrando ao mundo os segredos do 
espírito e tirando o véu que encobre nosso 
desconhecimento sobre as coisas do Céu. Quando Yeshua 
vier para purificar o mundo, viveremos, enfim, um grande 
intercâmbio do Céu com a terra e da terra com o Céu, 
pondo fim a todas as nossas incertezas perante a vida na 
terra e na eternidade.

Marco Aurélio

Dar preferência aos que não podem retribuir
Terça-feira, 05 de setembro de 1995

Meus filhos! 
Disse que falaria sobre aquilo que Jesus 

ensinou por meio de Suas palavras no 
Evangelho. Desejo, portanto, que 
examinem suas vidas e percebam que o Pai 
que está no Céu nos criou iguais, porque 
em Seu Reino não existe lugar para a 
competição. Vocês estão vivendo uma 
época angustiante, em que o vale-tudo é a 
regra básica da conquista terrena.
Quero que entendam que a Justiça de Deus 
não pode ser medida pelos parâmetros do 
homem. Portanto, façam distinção àqueles 
impossibilitados de retribuição na terra, 

para que Deus os distinga no Céu.
Esta é a regra básica para se desejar o 
Reino de Deus.
A vontade em se destacar dos demais cria 

na alma de vocês uma ansiedade materializante, que os leva 
à condição de escravos da conquista e do sucesso. Meus 
filhos, isto não é vida, é um arrastar-se sobre a terra em 
busca de uma segurança que somente poderá ser encontrada 
na confiança de que temos, no infinito, um Pai que sabe o 
que nos convém. Invistam na humildade na terra, para que 
sejam exaltados na glória de Deus.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.180)

Comentário: Vejam com que simplicidade Nossa Senhora lembra a 
passagem de Lucas 14,13: “Mas quando deres um banquete, convida 
os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás feliz por eles não 
terem com que te retribuir; ser-te-á retribuído na ressurreição dos 
justos”. Com palavras diretas e precisas, pede-nos a vivência da 
humildade e classifica de “ansiedade materializante” a nossa corrida 
atrás do sucesso na terra. Teólogos, teólogos, isso não lhes diz nada? 
Neste dia, terminada a mensagem, ela ensinou a Raymundo mais 
uma linda oração: Toca-me, Senhor! 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Claudina das Graças  recebeu a 196ª visita 
da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes
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Censura às Cidades Impenitentes (Mt 11,20-24)

aquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque Nnão se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se os milagres que se realizaram no meio 
de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e 
cobrindo-se de cinza. Pois bem! Eu vos digo: no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do 
que vós. E tu, Cafarnaum! Acaso serás erguida até o céu? Não! Serás jogada no inferno! Porque, se os milagres que 
foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje! Eu, porém, vos digo: no dia do 
Juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós!”.                                                      .

Comentário do Evangelho 

qui, Jesus faz referência a seis cidades; no entanto, Adestas, visitou apenas três, Corazim, Betsaida e 
Cafarnaum, onde fez muitos milagres. Ainda assim elas 
não se converteram, não acreditaram no Cristo, ali, no 
meio delas. Se Jesus tivesse visitado Tiro e Sidônia e lá 
feito os milagres que nelas se realizaram, estas teriam se 
convertido. E se em Sodoma, que já havia sido destruída 
por seus pecados, tivessem sido realizados tais milagres, 
ela teria permanecido até aqueles dias. Portanto, não é 
propriamente o milagre que converte, mas a fé.
Tiro e Sidônia foram duas cidades do Antigo Testamento 
que caíram por falta de fé, por não acreditarem nas 
palavras dos profetas. Por isso a advertência de Jesus, 
quando disse: "Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! 
Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados 
os  milagres que em vós se realizaram, há muito se 
teriam convertido Mas Eu vos digo: O Dia do Juízo será 
mais tolerável para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, 
Cafarnaum, por acaso te elevarás até o Céu? Antes, até 
o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido 
realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria 
permanecido até hoje..." Cafarnaum estava sendo 
devorada pela luxúria, logo onde Jesus esteve e fez 
milagres.
Existe, portanto, um fio condutor entre as cidades onde 
se realizaram os milagres e aquelas onde eles não foram 
feitos. Jesus nos dá ideia do que é a fé e o poder 
destruidor da falta de fé e da luxúria.
Em Nínive aconteceu o contrário, aquela cidade escutou 
a palavra de Deus, atendeu o Seu pedido e se converteu. 
Por isto foi preservada.
Ninguém pode ser condenado sem conhecimento da 
culpa. Àquele que muito foi dado, muito será cobrado. O 
nosso coração é um divisor de águas, temos que orar e 
vigiar, para não sermos cobrados por aquilo que 
conhecemos e não fazemos. A presença de Jesus é o 
divisor de águas, é pela Sua palavra, pelo Seu 
testemunho que o homem se salva.
O rigor do julgamento será muito maior para aquele que 
conhece. Alguém que não conhece Jesus, mas vive no 

seu mundo particular, terá menor rigor no julgamento. 
Seremos, pois, cobrados pelo conhecimento que temos 
das coisas de Deus e pela forma que o vivenciamos.
O ponto central de toda esta explicação é o Reino de 
Deus. Este é uma semente que, dependendo do lugar 
onde cai, pode frutificar ou morrer. O Reino de Deus nos 
vem sem estar condicionado ao milagre. A vida é um 
grande vestibular: podemos passar por essa prova, 
porque o Céu aproveita o que de bom fazemos e está 
sempre a nos dar oportunidade. Se passarmos nessa 
prova, seremos bem-aventurados; caso contrário, 
seremos mal-aventurados. É a lei de Deus. Devemos, 
pois, abrir o nosso coração a uma conversão sincera, sem 
esperarmos por milagres, para que não ressoe em nós 
aquela advertência: "Ai de ti, Betsaida! Ai de ti, 
Corazim!..."
Passados dois milênios daqueles ensinamentos, vemo-
nos hoje mergulhados numa Sodoma, numa Tiro e 
Sidônia, atolados na luxúria e na falta de fé. Precisamos 
mover nosso coração em direção a Deus e depois pedir o 
milagre. Mas costumamos fazer exatamente o inverso: 
pedimos primeiro o milagre, para depois movermos o 
coração. Se não recebemos o milagre, continuamos com 
o coração fechado. A profundeza do Reino de Deus está 
nesta semente. Ele está onde ela brotar. E onde brotará? 
No terreno fértil? No meio dos espinhos? No terreno 
pedregoso? Ela será pisada?... 
Aprendemos que ela brotará naquele coração que tiver a  
fertilidade necessária, é aí mesmo! Caso contrário, 
acontecerá conforme Jesus disse a Cafarnaum: "Antes, 
até o inferno descerás."
Ou movemos nosso coração em direção à fé, à Palavra 
de Deus, ou não alcançaremos o Seu Reino. Esta é a hora 
de nossa grande prova, passamos por ela agora ou nunca.
O caminho da fé é a vivência da fé. O maior ensinamento 
que podemos dar da fé é o nosso próprio testemunho de 
fé. Se não agirmos assim, espalharemos em nosso meio 
Tiro, Sidônia, Cafarnaum...

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", p. 137-138)
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Vivia-se no ano de 1207, na pequena cidade de Assis erguida na colina a 150 quilômetros ao norte de Roma, 
Pedro Bernardone. Rico comerciante de tecidos, tinha movido uma ação contra seu filho João, de 25 anos, 
conhecido como Francisco, acusando-o de ter-se apropriado de dinheiro.

O rapaz, jovem franzino não muito simpático, admitia que de fato tinha vendido alguma mercadoria de seu pai, a fim 
de financiar consertos numa pequena igreja. No entanto, acrescentava que os responsáveis por esta igreja não tinham 
aceitado receber o dinheiro e que por isso ele o devolvia. Igualmente manifestou intenção de devolver as roupas que o 
seu pai lhe tinha dado e, ato contínuo, o jovem Francisco se despiu e ficou nu. O queixoso Pedro Bernardone, que tinha 
ganho a causa em tribunal, perdera o filho. 
De agora em diante, declarou Francisco, só servirei a um único pai: Deus.
Assim Francisco de Assis, que mais tarde se tornou um dos mais veneráveis homens do mundo ocidental, tomou sobre 
os ombros a carga do seu mister1. Sua memória é hoje celebrada em toda a cristandade; cidades, ruas, rios e uma 
infinidade de igrejas têm o seu nome. O coração desse homem parece ainda pulsar na grande ordem franciscana, a 
maior de todas as ordens religiosas católicas, das Pobres Clarissas, uma das mais austeras ordens de freiras, assim 
como entre os membros da Ordem Terceira, mais de um milhão de homens e mulheres casados e solteiros que 
comemoram os ideais dos franciscanos por toda a vida.
Há outros aspectos interessantes da vida desse homem. Em virtude de seu desprezo pelos bens terrenos, de sua 
renúncia a uma carreira de prestígio, de sua indiferença por si próprio e de seu insaciável desejo de perambular, ele 
poderia perfeitamente ser considerado um antepassado dos hippies de hoje.
Seu Cântico ao Sol coloca-o entre os maiores poetas líricos do mundo. Por outro lado, seu amor pela natureza e sua 
judiciosa visão do ambiente fazem de Francisco o papa ideal para a sociedade moderna.
Se analisarmos sua vida durante os primeiros anos, vamos deparar com uma juventude normal. Sua mãe, Pica, terá 
sido provavelmente francesa. João nasceu durante uma das grandes viagens de negócios que o pai fazia à França, e é 
plausível que o apelido que lhe puseram depois, Francesco, tivesse sido dado por seu pai para recordar a 
nacionalidade da criança.
Em sua adolescência, Francisco tinha algo de playboy e de perdulário, pagando as contas de seus inúmeros 
companheiros de farra com dinheiro da sua própria mesada. Quando estourou uma pequena guerra entre Assis e a 
vizinha cidade Perugia, ele aderiu ao exército popular, combateu e foi feito prisioneiro. Durante um ano, ficou 
enclausurado numa masmorra; depois de solto, contraiu uma grave doença. Então, por algum tempo, não teve 
ocupação definida. 
Comprou o traje e o equipamento de um cavalheiro, e partiu para uma guerra na parte meridional da Itália. Uma voz 
lhe disse que voltasse para casa, e ele obedeceu.
Tempos depois, quando estava perambulando sem destino pelos arredores de Assis, um leproso se dirigiu a ele. 
Francisco, como ele próprio mais tarde declarou, sentia profunda repugnância pelos leprosos, mas, naquele momento, 
uma força desconhecida o fez avançar para aquele homem e beijá-lo.
Este encontro modificou completamente a personalidade de Francisco. Foi durante esta fase espiritual que ele, certo 
dia, entrou na pequena igreja de São Damião, que estava em ruínas. O crucifixo, cuja voz ele ouviu durante a fervorosa 
prece que orou, ainda existe hoje na igreja.
“Francisco!”,teria dito o crucifixo.“Vai e faz qualquer coisa para restaurar a minha Igreja, que, como vês, está em 
ruínas.” Foi para atender a este apelo que Francisco se apropriou do dinheiro do pai e acabou deserdado e nu.
Depois desta sua atitude, deram-lhe uma túnica esfarrapada de um trabalhador. Francisco fez-lhe uma grande cruz 
com giz e se pôs a caminho, vagueando através de campos e florestas e glorificando o Senhor, absolutamente 
absorvido por sua nova fé.                                                                                                           

(Continua na página 06)



4                                                                        Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                      5

Altíssimo, onipotente, bom Senhor,
Teus são o louvor, a glória, a honra
E toda a benção.
Só a ti, Altíssimo, são devidos;
E homem algum é digno
De te mencionar.
Louvado sejas, meu Senhor,
Com todas as tuas criaturas,
Especialmente o Senhor Irmão Sol,
Que clareia o dia
E com sua luz nos alumia.
E ele é belo e radiante
Com grande esplendor:
De ti, Altíssimo é a imagem.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pela irmã Lua e as Estrelas,
Que no céu formaste claras
E preciosas e belas.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pelo irmão Vento,
Pelo ar, ou nublado
Ou sereno, e todo o tempo
Pela qual às tuas criaturas dás sustento.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pela irmã Água,
Que é mui útil e humilde
E preciosa e casta.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pelo irmão Fogo
Pelo qual iluminas a noite
E ele é belo e jucundo
E vigoroso e forte.
Louvado sejas, meu Senhor,
Por nossa irmã a mãe Terra
Que nos sustenta e governa,
E produz frutos diversos
E coloridas flores e ervas.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pelos que perdoam por teu amor,
E suportam enfermidades e tribulações.
Bem-aventurados os que sustentam a paz,
Que por ti, Altíssimo, serão coroados.

Louvado sejas, meu Senhor,
Por nossa irmã a Morte corporal,
Da qual homem algum pode escapar.
Ai dos que morrerem em pecado mortal!
Felizes os que ela achar
Conformes à tua santíssima vontade,
Porque a morte segunda não lhes fará mal!
Louvai e bendizei a meu Senhor,
E dai-lhe graças,
E servi-o com grande humildade.

Francisco 
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvida, que eu leve a fé;
Onde houver erro, que eu leve a verdade;
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais
Consolar, que ser consolado;
Compreender, que ser compreendido;
Amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado,
E é morrendo que se vive para a vida eterna.

Cântico do Irmão Sol
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le próprio se encarregou de colocar as pedras no EVaticano e foi pedir, pelas ruas do mundo, para 
cumprir a tarefa. Os turistas da Cidade Santa ainda 

podem ver essas providências, se quiserem. Um dia, o Papa 
Francisco ouviu a desistência de Bento XVI e, pondo-se a 
caminho, prega dizendo que Yeshua está perto. Não possui 
ouro, nem prata, nem carrega valores na bagagem, nem 
túnicas. Papa Francisco, extasiado, ouviu aquele que tem seu 
modo de vida! Daí em diante, passou a usar a simplicidade, 
iniciou sua peregrinação pregando a Palavra do Senhor.
Mais tarde, outros se juntarão a ele, atraídos por sua 
personalidade e pelo seu modo de vida. 
Falemos do santo:
Conhecem-se hoje alguns dos nomes dos companheiros de 
Francisco: Bernardo, homem solitário; Junípero, dotado de 
extrema paciência; Pacífico, trovador; Leo, sacerdote. 
Tal como Papa Francisco, estes homens não possuíam 
quaisquer virtudes. Vagueavam pelo mundo dando ajuda aos 
que pedem durante as suas viagens mendigando, dormindo no 
relento2 do mundo.
Pregavam, cuidavam de pessoas, levavam os que pediam. 
Adoravam a Deus.
Em 1209, quando o pequeno grupo inicial já tinha aumentado 
para 12 indivíduos, Francisco foi se avistar com o Papa, a fim 
de obter credenciais para sua irmandade. Levava consigo um 
estatuto que ele havia redigido, o qual dava grande 
importância à vida simples pregada no Evangelho. Seus trajes 
e seu desprezo pelas normas do protocolo, consta que ele teria 
entrado diretamente nos aposentos do Papa, causando grande 
sensação em Roma.
O Papa Inocêncio III, que também era homem de grande 
simplicidade e sabedoria, aprovou os estatutos, e assim foi 
fundada a Ordem dos Franciscanos. 
Seus membros não seriam monges submetidos à vida austera 
nos claustros, mas simples frades, com liberdade para 
percorrer o mundo e pregar.
Essa decisão demonstrou uma perfeita visão da realidade por 
parte da Igreja. O clero, como hoje, estava passando por uma 
fase ruim. Muitos párocos eram ignorantes, corruptos e 
indiferentes ao bem-estar de suas ovelhas. Sem se 
preocuparem em atender às necessidades espirituais do povo, 
eles simplesmente se limitavam a repetir em latim a 
lengalenga da liturgia, deixando as coisas correr.
Concedendo status oficial à Irmandade Franciscana, as 
autoridades de Roma conquistaram uma nova milícia que 
poderia se comunicar com as massas agitadas de toda a 
Europa, pregando para elas em suas próprias línguas.
Como Francisco tornou-se uma figura de prestígio nacional, 
ainda em vida, sua biografia é das mais bem documentadas de 
toda a Idade Média. Era um homem de baixa estatura, de rosto 
oblongo e pálido, com sobrancelhas escuras e unidas sobre 
olhos trocistas3. Por vezes, costumava usar uma barba 
maltratada.
À medida que sua fama se foi espalhando pelo país, os sinos 
das igrejas repicavam quando havia notícia de que ele iria 
visitar uma povoação, e os habitantes vinham para a rua 
correndo, a gritar: “Poverello!”4. Em certas ocasiões levavam 
doentes à sua presença, na esperança de que Francisco pudesse 
fazer algo por eles, e várias curas milagrosas lhe foram 
atribuídas.
Apenas subsistem alguns fragmentos de seus sermões, mas, 
pelas reações do povo que o seguia, podemos deduzir que ele 

foi um dos maiores oradores de seu tempo. Um dos seus temas 
favoritos era o sentido humano de Yeshua. 
Francisco substituiu a imagem que existia de Yeshua e que o 
representava como um soberano de coroa e cetro, com uma 
atitude indiferente e inexpressiva por outra de um 
Cristo/Yeshua mais simples, mais humano, nascido num 
estábulo, abandonado pelos amigos, nu e crucificado, 
sofrendo, incompreendido e tornando-o mais venerável por 
sua humanidade. Esta redescoberta do lado humano do Filho 
de Deus tornou a unir os cristãos com Yeshua, revolucionou a 
arte religiosa e influenciou extraordinariamente o culto que 
chegou até nossos dias.
Francisco teve muitos desentendimentos com seu irmão que 
vivia dentro de si, jumento, como ele chamava a seu próprio 
corpo. Este jumentinho teimoso precisa ser domado, 
costumava dizer, ao sujeitar o frágil corpo a provações. Seu 
severo regime de castidade, por vezes, tornava-se difícil de 
suportar, e o asceta costumava combater as tentações da carne 
por meio de mortificação, como rolar pela neve todo nu. 
“Acredite nisso”, disse ele certa vez a um frade, ninguém se 
poderá intitular servo de Deus enquanto não tiver sofrido 
tentações”.
A alegria foi a mais delicada prenda com que Deus brindou 
Francisco; ela iluminava todo o seu ser, irradiava vivacidade 
para todos quantos conviviam com ele. Frequentemente, 
desatava a cantar, improvisando as letras e as músicas.
Seu amor pela natureza envolvia o mundo à sua volta. Pedras, 
flores, árvores, o vento, o sol, a lua, todos eram irmãos e irmãs 
que deviam ser acalentados e reverenciados, pois Deus não os 
havia criado também? 
Carinhosamente, ele costumava apanhar um verme que 
encontrasse rastejando pelo caminho, para que não fosse 
pisado por ninguém. Durante uma de suas viagens pela 
Umbria, ele avistou, pousando no solo, um bando de pombos, 
corvos e gralhas, e se dirigiu a eles com seu famoso sermão às 
aves.
“Meus irmãos alados!”exclamou.“Vocês deveriam glorificar 
fervorosamente o seu Criador e amá-lo sempre, pois Ele lhes 
deu penas para se vestirem e asas para voarem, e tudo mais de 
que vocês precisam. Ele fez de vocês as mais nobres das 
criaturas e as deixa viver no ar puro.”
Entre todas as pessoas que admiravam Francisco, havia Clara, 
uma bela jovem de 18 anos, filha de um conde. Ouvindo as 
prédicas de Francisco, ela resolveu segui-lo em sua vida 
espiritual. Uma noite, a moça abandonou o palácio dos pais e 
foi se juntar a Francisco e seus companheiros diante do altar da 
igreja de Santa Maria dos Anjos, perto de Assis. Ali Francisco 
cortou-lhe o cabelo e entregou-lhe um modesto hábito de 
freira. Assim nasceu, em 1212, a Ordem das Freiras 
Franciscanas, conhecidas como Pobres Clarissas, em 
homenagem ao nome da fundadora. Pelos documentos que 
sobreviveram ao longo dos séculos, vamos encontrar outros 
vestígios da existência de Francisco de Assis, umas vezes em 
Bolonha, outras visitando a corte papal em Roma, outras, 
ainda, pregando no sul da Itália. Por fim, o cenário se transfere 
para a montanha LaVerna, a 80 quilômetros de Florença, onde, 
no ano de 1224, Francisco constrói uma cabana de galhos à 
beira de um regato. Desde que aquele Yeshua crucificado lhe 
havia pedido que restaurasse a Igreja, Francisco tinha passado 
a sentir afinidade com Cristo. Agora, ele resolvera mergulhar 
com profunda intensidade no sofrimento do Crucificado.

(Continua na página 7)

Francisco está seguindo à risca esse pedido.
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Certo dia, ao alvorecer, quando estava ajoelhado, absorto em 
oração, viu uma aparição que descia lentamente para ele vinda 
dos céus; a imagem representava um crucifixo sustentado 
pelas asas resplandecentes de seis serafins. 
Petrificado, Francisco sentiu simultaneamente alegria e pavor.
Quando se ergueu, notou que suas mãos e pés estavam feridos, 
como se neles tivessem sido cravados pregos; seu flanco 
direito também apresentava uma ferida dolorosa e sangrenta. 
Francisco tinha ficado marcado com as cinco chagas de 
Yeshua, recordando as marcas dos três pregos com que o 
Salvador havia sido fixado na cruz e o ferimento produzido 
quando um dos soldados lhe dilacerou o flanco com uma 
lança.
Não há dúvida de que essas cinco marcas existiram realmente 
no corpo de Francisco de Assis; até seus biógrafos protestantes 
referem-se a elas. Tomás e Celano, que o conheceu bem e 
escreveu sua primeira biografia, afirma que pelo menos dois 
frades viram os estigmas enquanto Francisco era vivo. Mais de 
50 testemunhas tocaram nessas cicatrizes depois que ele 
morreu. Teriam essas chagas sido um milagre dos Céus? 
Milhões de cristãos acreditam que sim.
Mesmo entre as pessoas que duvidam de sua origem 
sobrenatural, poucas afirmam que tivessem sido feitas pelo 
próprio asceta5.
Médicos especialistas citam a extrema sensibilidade de 
Francisco de Assis, que poderia ter produzido os estigmas 
como um sinal psicossomático.
Em 1226, embora ainda não tivesse 45 anos, Francisco já era 
um homem decadente. Fraca alimentação, longas vigílias e 
uma vida sem comodidades tinham-no feito envelhecer. 
Encontrava-se perto do convento de São Damião dirigido por 
Clara, quando a força insuportável de todos os seus males lhe 
fez ver que já não poderia caminhar mais. Clara preparou para 
ele uma cabana de juncos numa vinha ali perto. Embora a 
primavera estivesse despontado, Francisco não sentia 
qualquer vontade de exteriorizar alegria. Em sua angústia, 
clamava por Deus, e o Criador lhe assegurou um lugar em seu 
Reino.
Tendo acordado risonho e bem disposto, Francisco fez reunir à 
sua volta os companheiros mais íntimos e lhes ofereceu o fruto 
de sua longa noite de arrependimento e redenção, o Cântico ao 
Sol. Sendo um dos primeiros poemas escritos numa língua 
europeia moderna além do latim, enaltece um universo no qual 
todas as criaturas, por sua imaculada existência, glorificam o 
Senhor.
Francisco morreu no dia 3 de outubro de 1226 e foi enterrado 
numa pequena igreja, de São Jorge, em Assis. No entanto, a 
essa altura já estavam sendo feitos planos para se erigir um 
monumento mais condigno do grande homem. 
Uma esplêndida basílica  foi construída, e mais tarde decorada 
com a frescos.
O corpo de Francisco foi transportado para a cripta da basílica 
em 1230. Nos séculos que se sucederam, centenas de pessoas 
passaram a ir ali diariamente para rezar diante daquele 
modesto túmulo de pedra.
Menos de dois anos após sua morte, Francisco foi canonizado 
pelo Papa Gregório IX. A Ordem que ele havia fundado não 
parara de crescer, tendo aumentado, em menos de 20 anos, de 
apenas 12 elementos para cerca de 12 mil. Tinha adeptos em 
todos os pontos do mundo cristão e havia instalado missões 
em terras pagãs. 
Graças à moderada dedicação do Papa Francisco, o 
cristianismo torna-se, uma vez mais, uma religião do povo.

Raymundo Lopes

1.Mister: propósito, meta, ministério.
2.No relento: frouxidão orgânica devida à umidade da noite; 
cheiro nauseabundo, bafio: que produz náuseas. Fig. nojento, 
asqueroso, repugnante.
3.Trocista:jocoso, irônico, zombeteiro, que expõe ao ridículo.
4.Poverello: dotado de pouco ou nenhum recurso material. 
Francisco de Assis também ficou conhecido como "Il 
Povorello" de Assis por seu despojamento total dos bens e 
recursos materiais, apesar de sua origem nobre.
5.Asceta: quem se dedica à ascese. Pessoa que leva uma vida 
austera, privando-se dos prazeres materiais.

Francisco de Assis: Em 1230, a Ordem dos Franciscanos 
dissimulou os estigmas da pele de São Francisco de Assis e 
escondeu o lugar exato de sua tumba, que só seria descoberta 
600 anos depois. No século XIIIa sociedade italiana vivia o 
caos, a pobreza extrema do povo contrastava com a opulência 
dos comerciantes e dos altos escalões do poder religioso.
Bernardo: Foi o primeiro companheiro de Francisco, o qual 
assim se converteu:
Trazendo Francisco ainda vestes seculares, embora já 
houvesse renegado o mundo, e andando todo desprezível 
e mortificado pela penitência de modo a ser tido por 
muitos como estúpido e escarnecido como louco, 
perseguido com pedradas e lodo por seus parentes e por 
estranhos, e passando pacientemente, por entre injúrias e 
zombarias, como surdo e mudo.
Monsenhor Bernardo de Assis, que era um dos mais 
nobres e ricos e sábios da cidade, começou sabiamente a 
considerar em Francisco o tão excessivo desprezo, a 
grande paciência nas injúrias e que, havia dois anos já 
assim abominado e desprezado por todos, parecia sempre 
mais constante e paciente, começou a pensar e a dizer de 
si para consigo:
"Não posso compreender que este Francisco não possua 
grande graça de Deus"; e o convidou para cear e dormir 
em sua casa. Francisco aceitou, ceou e dormiu em casa 
dele.
E monsenhor Bernardo encheu o coração de desejos de 
contemplar a santidade dele: mandou preparar-lhe uma 
cama no seu próprio quarto, no qual sempre de noite ardia 
uma lâmpada. E Francisco, para ocultar sua santidade, 
logo que entrou no quarto, deitou-se e pareceu dormir; e 
monsenhor Bernardo também se deitou, depois de algum 
tempo, e começou a ressonar fortemente, como se 
estivesse dormindo profundamente.
Francisco, certo de que ele dormia, levantou-se e pôs-se 
em oração, levantando os olhos e as mãos ao céu; e, com 
grandíssima devoção e fervor, dizia: "Deus meu, Deus 
meu", e, assim dizendo e chorando muito, esteve até pela 
manhã, repetindo sempre: "Deus meu, Deus meu", e nada 
mais. Isto dizia Francisco, contemplando e admirando a 
excelência da divina Majestade, a qual se dignava 
condescender com o mundo que perecia, e preparava-se 
pelo seu pobrezinho Francisco a prover com o remédio 
da salvação a alma dele e as dos outros.
E então, iluminado pelo espírito de profecia, prevendo as 
grandes coisas que Deus ia realizar por seu intermédio e 
de sua Ordem, e considerando a sua insuficiência e pouca 
virtude, clamava e suplicava a Deus com a sua piedade e 
onipotência, sem a qual nada pode a humana fragilidade,             
                                                                                       (continua página 8)
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suprisse, ajudasse e cumprisse o que pôr si só não podia.
Vendo monsenhor Bernardo, à luz da lâmpada, os 
devotíssimos atos de Francisco, e considerando devotamente 
as palavras que ele dizia, foi tocado e inspirado pelo Espírito 
Santo a mudar de vida.
Então, ao amanhecer, chamou Francisco, e disse assim: "Irmão 
Francisco, estou inteiramente disposto, no meu coração, a 
abandonar o mundo e a seguir-te no que mandares.".
Junípero (em italiano: San Ginepro, Fra Ginepro):Chamado 
"o renomado bobo do Senhor", foi um dos seguidores originais 
de Francisco. Pouco é sabido sobre Junípero antes de juntar-se 
aos frades. Em 1210, ele foi recebido na ordem dos 
Franciscanos pelo próprio Francisco. "Quisera o Senhor, meus 
irmãos, que eu tivesse uma floresta inteira de tais juníperos", 
Francisco gracejava. 
Francisco mandava-o para estabelecer "lugares" para os frades 
em Gualdo Tadino e Viterbo. Quando Clara de Assis estava 
morrendo, Junípero foi quem a consolou. Junípero está 
enterrado em Santa Maria in Aracoeli, em Roma. Sua data 
litúrgica é 29 de janeiro.
Pacífico: Foi um trovador nascido na Itália, no século XII, 
conhecido pelo nome de "o rei dos versos" ou ainda "o príncipe 
dos poetas". Foi convertido aos 50 anos de idade, por 
Francisco, sendo em seguida nomeado visitador das Clarissas.
Faleceu na Bélgica, em 1230. Foi o divulgador do Cântico das 
Criaturas, obra-prima de Francisco, que Frei Pacífico cantava 

pelo mundo afora onde quer que chegasse.
Ó Deus Criador, o bem-aventurado Pacífico foi o divulgador 
do hino de louvor "O Cântico das Criaturas". Fazei que 
também nós possamos louvar-Vos e bendizer-Vos com o 
mesmo amor e com a mesma mansidão e humildade reveladas 
no hino. "Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que 
perdoam e perseveram em paz, porque graças a Ti, ó Altíssimo, 
serão coroados." Amém.
Leo: Pouco antes de morrer, frei Leo, um dos companheiros 
mais próximos de Francisco, escreve uma carta de despedida 
para seu amigo Conrad e esconde nos ornamentos do 
pergaminho uma mensagem que faz referência a 
acontecimentos misteriosos da vida do santo.
Preocupado com as possíveis implicações políticas e religiosas 
da carta, Conrad abandona seu isolamento nas montanhas e 
atravessa a Itália para encontrar explicações. Descobre uma 
armação de altos membros do clero para proteger um segredo 
que poderia destruir a Ordem e abalar os alicerces da Igreja 
Católica, colocando em risco sua vida, seus votos e sua própria 
fé.
Recusando-se a levar esse segredo perturbador para o túmulo, 
frei Leo deixa uma estranha mensagem ao eremita Conrad da 
Offida, incitando-o a investigar a fundo a vida e a morte do 
fundador da Ordem.Cedendo ao último pedido do amigo, 
Conrad parte em busca de respostas e se vê perdido em um 
terrível labirinto que parecia não ter fim. 
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– Raymundo!

– O que, Senhor? Estou Te ouvindo.

– Você está cansado de correr atrás do entendimento?

– Não entendi, Senhor!

– Entendeu sim! Está desanimado de correr atrás do 

entendimento no Grupo Missionário?

– Estou, Senhor. Quanto mais faço para que Te entendam e 

entendam Tua Mãe, mais me parece que tudo é infrutífero.

– Você já experimentou me pedir para que isso não aconteça?

– Mas é o que mais faço, Senhor!

– Não faz, não. Tenho sentido você muito distante, e minha 

Mãe também!

– Meu Deus, então quem não está entendendo mais nada sou 

eu. Vivo pela Obra, por Ti e por Tua Mãe.

– Aí reside o problema. Você está colocando a Obra em 

primeiro plano e esquece que Eu sou a Obra, e também sou o 

pensamento de minha Mãe. Lembra-se de quando lhe disse, 

aqui nesta Capela, que estou cansado de correr atrás dos 

homens?

– Lembro-me, Senhor. 

– Eu sou Deus, em meu cansaço reside minha vontade. Você, 

literalmente, está sendo cansado pelo mal, ao correr atrás dos 

homens. Eu sou o entendimento. Converse comigo que os 

homens conversarão com você. Não espere que Eu o procure. 

Ache-me em seu coração. Tire horas para um diálogo comigo, 

que Eu o instruirei. Ninguém, nem mesmo minha Mãe, poderá 

lhe mostrar a luz como Eu lhe mostrarei, se me der atenção.

– Mas o SIM precisa de mim, Senhor!

– Você o transformará numa negativa, se não me ouvir. Pelo 

menos uma hora por dia comigo é necessária, e Eu farei seu 

SIM ser o SIM de minha Mãe. Por que você acha que consenti 

que meu Corpo Eucarístico permanecesse na Capela?

– Não sei, Senhor.

– Se não percebe a finalidade da minha presença, é porque está 

lhe faltando interioridade. Interiorize-se, para que o Espírito 

Santo lhe forneça o caminho para dirigir o Grupo Missionário.

– Posso escrever esta nossa conversa, Senhor?

– Nunca lhe pedi o contrário.

– Mas eu acho que vou esquecer.

– Então reze comigo um pouco mais, e não esquecerá.

– Como o Senhor quer que eu reze, Senhor?

– Ame-me. Olhe para o Sacrário onde estou e ame-me. É o 

suficiente, agora. Depois conversaremos mais. 

(Diálogo extraído do livro ‘‘O Terceiro Segredo’’. p.138)

Eu sou Deus, Eu sou o entendimento


