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 missão de Daniel era, pois, a de mandar cunhar e Apropagar uma medalha no modelo dado pelos anjos 
e pela  própria Doce e Serena Senhora.

Mas, pergunta-se: Por que teria a Serena Senhora escolhido 
a Basílica de Lourdes para instrumento daquela missão?
Pode-se encontrar o motivo desta preferência em dois 
costumes observados entre os Missionários, desde a origem 
de sua constituição: o primeiro é de fazerem ato de 
consagração à Bela Senhora; o segundo é de terminar cada 
dezena do Terço pela seguinte profissão de fé: 

Senhora, eu creio e confesso vossa santa e imaculada 
conceição pura e sem mancha.

Ó puríssima Senhora, por vossa pureza virginal, por vossa 
conceição imaculada e vossa gloriosa prerrogativa de Mãe 
de Deus, alcançai de vosso amado Filho a humildade, a 
caridade, uma grande pureza de coração, de corpo e espírito, 
uma santa perseverança em minha querida vocação, o dom 
de oração, uma santa vida e uma santa morte.
A revelação da medalha pelos anjos é, pois, uma honra para a 
Basílica.
É uma responsabilidade também.
Os Missionários do Coração Imaculado deveriam fazer 
conhecida, através do SIM - Serviço de Informação 
Mariana, a medalha e, pela medalha, duas profundas 
verdades nela contidas: o lírio e a frase: Por fim o meu 
Coração Imaculado triunfará.
Recebendo a medalha, o SIM pronuncia, com devoção: Os 
servos de Maria terão segurança.
E suplicam com mais frequência e mais confiança em seus 
males de corpo e em seus males de espírito: Aquela Senhora 
por quem nos vêm todas as graças.
E conseguir isto é difundir a medalha e difundir sua doutrina.

Não era ainda tudo.

SIM- Serviço de Informação Mariana

Por fim o meu Coração 
Imaculado triunfará!
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ucas nasceu na Antioquia, Síria. Era médico, muito culto, e foi convertido e batizado Lpor Paulo. Não foi um discípulo pessoal de Yeshua. No ano 43 d.C., já viajava ao 
lado do apóstolo, sendo considerado seu filho espiritual. Escreveu o seu Evangelho 

em grego puro, quando Paulo quis pregar a Boa-Nova aos povos que falavam aquele 
idioma. Os dois sabiam que lhes mostrar o caminho na própria língua facilitaria a missão 
apostólica. Assim, através de seus escritos, Lucas tornou-se o relator do nascimento de 
Yeshua, o principal biógrafo da Virgem Maria. Quando das prisões de Paulo, Lucas 
acompanhou o mestre, tanto no cárcere como nas audiências. Presença que o confortou nas 
masmorras e deu-lhe ânimo no enfrentamento do tribunal do imperador. Na segunda e 
derradeira vez, Paulo escreveu a Timóteo que agora todos o haviam abandonado. Menos 
um: "Só Lucas está comigo". E esta foi a última notícia certa do evangelista. A tradição 
cristã diz-nos que depois do martírio de Paulo o discípulo, médico e amigo Lucas continuou 
a pregação. Ele teria seguido pela Itália, Gália, Dalmácia e Macedônia. E um documento, 
traduzido por Jerônimo, trouxe a informação que o evangelista teria vivido até os oitenta e 
quatro anos de idade. A sua morte pelo martírio em Patras, na Grécia, foi apenas um legado 
dessa antiga tradição. Todavia, por sua participação nos primeiros tempos, ao lado dos 
apóstolos escolhidos por Yeshua, somada à vida de missionário, escritor e médico, 
transformou-se num dos pilares da Igreja. Nas suas obras, Lucas dirigia-se a um certo 
Teófilo, amigo de Deus, que tanto poderia ser um discípulo como uma comunidade, ou todo 
aquele que entrava em contato com a mensagem da Boa-Nova através dessa leitura.

Raymundo Lopes

 Luz – Luminoso – Brilhante

 Lucas Lucas
 Luz – Luminoso – Brilhante
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este Evangelho Jesus fala sobre o nascimento da Igreja. Jesus atravessava a Galiléia. Galiléia era o ponto que ligava NJerusalém 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 ideia 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, quer dizer, 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 ultimo 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 pequenininha 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 último. Seja o último 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 início. Se você é o primeiro no início 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)

Comentário do Evangelho 

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)
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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 17 de maio de 2016. 

No dia 16/05/2016, Dagmar Botelho
 recebeu a visita da Imagem 233ª 

da Nossa Senhora de Lourdes

Jesus é a personificação do amor
Terça-feira, 18 de outubro de 1994

Meus caros filhos!

Estou no coração de todos aqueles que querem estar com 
Deus, e me preocupo com os que resistem em mantê-los 
fechados às delícias deste colóquio de amor.
Se insistirem em ficar horas a fio em frente a uma 
televisão, ou em estar com o coração permanentemente 
ocupado com ganhos materiais, não perceberão minhas 
chamadas, pedindo para que deixem Jesus visitá-los.
Jesus é a personificação do amor, e Ele quer dividir esse 
amor com todos vocês.
Para que isto se torne uma realidade, é necessário que haja 
um consentimento, pois deverá ser preenchido um espaço 
já existente no coração de cada um, para este encontro 
com as coisas de Deus.
Se vocês não derem permissão para que este espaço seja 
preenchido por Jesus, será inevitavelmente entregue a 
quem governa este mundo.
Estou com vocês, rezando para que entendam meus 
sinais.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.129)

Comentário: Nossa Senhora, nesta singela mensagem, nos lembra 
que Jesus é a personificação do amor. O que significa isto? Significa 
que Ele é o próprio amor, e não podemos duvidar disto. Com palavras 
simples, ela também nos lembra que o coração disperso e ocupado 
com coisas materiais se afasta de Deus. Ela quer um espaço para que 
deixemos Jesus nos visitar. Vamos tentar fazer isto?

 Bela e Serena Senhora, Mãe de Yeshua, participa Ada dignidade de Cristo, subordinada a Yeshua, 
que tem domínio real sobre a humanidade, 

inclusive sobre os anjos, e todos compreendendo em seu 
reino pelo motivo, antes de tudo, de sua maternidade 
divina.  
Ainda a Bela Senhora deve ser tida como rainha de toda a 
criatura, não excetuando os espíritos angélicos, por haver 
sido Ela a corredentora, como também por haver sofrido, 
não obstante sua alta condição de Mãe de Deus, de filha 
predileta do Pai e esposa do Espírito, cruéis humilhações e 
acerbas dores diante da vil corte dos implacáveis judeus e 
da face dos próprios anjos, como acontecera com seu 
divino Filho. Na verdade tal Senhora, corredentora e em 
sua paixão e inarráveis padecimentos deveria 
conaturalmente participar do poder e reino de Cristo e ser 
por conseguinte Rainha da humanidade e dos anjos, bem 
como de tudo o mais subordinado necessariamente ao 
domínio do Filho, ou seja, Rainha de todos nós.
  

Raymundo Lopes

Bela e Serena Senhora
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