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alo às vezes de uma velha amiga Sadonana, que se queixava de que as tempestades Fmodernas não limpam mais a atmosfera.

Trata-se de uma atitude que não se limita às velhinhas e nem a assuntos meteorológicos. 
Ouçam estes versos melancólicos: 
Com quem posso falar hoje?
A humanidade gentil desapareceu
O violento tem acesso a todos
A iniquidade que flagela a terra
Não tem fim
Não há humanidade justa
A terra está entregue a criminosos.
A nostalgia de uma época passada, mais delicada e mais justa, parece-nos muito 
moderna.
Mas o poema foi escrito por um homem que estava pensando em suicidar-se, há cerca de 
4.000 anos, no tempo do Médio Império do Egito.
É uma característica permanente do homem acreditar que as velhas virtudes estão 
desaparecendo, que os velhos valores se desintegram e que as velhas e boas e severas 
normas não merecem mais crédito.
Muitas pessoas parecem hoje em dia pensar que a nossa moralidade, a nossa devoção à 
virtude e à justiça se assemelham a um reservatório que se encheu há muito tempo, talvez 
vagamente no tempo de nossos avós, e que desde então se vem esvaziando. Mas nossos 
avós pensavam que este reservatório fora cheio por seus avós e vinha desde então se 
esvaziando. E seus avós pensavam da mesma maneira. Por que ainda não está vazio o 
reservatório? 
Cada geração, diante de vitórias que não conseguiu por si mesma, deve por sua conta 
descobrir de novo o sentido da liberdade e da justiça.
Em suma, a ordem moral não é alguma coisa guardada como um tesouro.
Uma sociedade é continuadamente criada de novo pelos que a compõem, para o bem ou 
para o mal.
Isso parecerá a alguns um pesado fardo, mas a outros apontará o caminho da grandeza.
 

Raymundo Lopes

Às vezes nos esquecemos de que cada geração
tem que travar de novo as velhas batalhas,

decisivas nos seus próprios campos de batalha,
para assim descobrir as suas verdades.

Às vezes nos esquecemos de que cada geração
tem que travar de novo as velhas batalhas,

decisivas nos seus próprios campos de batalha,
para assim descobrir as suas verdades.
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aquele tempo, Jesus disse aos discípulos: “Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos Ncéus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no 
reino de Deus”. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: “Então, quem pode 

ser salvo?” Jesus olhou para eles e disse: “Para os homens isso é impossível”. Pedro tomou a palavra e disse a 
Jesus: “Vê! Nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: “Em verdade vos 
digo, quando o mundo for renovado e o Filho do homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me 
seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver 
deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá 
como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos 
serão os primeiros”

É Difícil um Rico entrar no Reino dos Céus - (Mt 19,23-30)

Assim como uma moeda mostra o quanto vale quando é gasta, 
assim a vida alcança o seu valor total quando sabemos 

perdê-la com elegância, quando chega a hora.

 morte não me é estranha, frequentemente tenho visto homens, mulheres e 

Acrianças morrendo, frequentemente tenho visto eles mortos. Entretanto, o drama 
da morte nunca deixa de ser doloroso e perturbador.

Filosoficamente a morte é um enigma, e é impossível definir a vida sem a morte. Até o 
seu elo final, a vida sem a morte é uma cadeia de relações bioquímicas. Uma vez 
lançada a vida como uma bala, ela deve alcançar o destino final que é a morte.
A morte é menos aterradora; contudo, quando admitimos que a vida atinge o seu 
máximo somente quando é guiada por um ideal, por alguma coisa pela qual desejamos 
morrer, se necessário for.
O que quer que nos incite a morrer também nos incitará viver com maior intensidade. 
Eis porque a vida dos místicos e dos mártires é mais intensa do que a vida de um mortal 
comum.
Eis também que o amor por Miryam é mais intensamente vivido pelas pessoas que se 
defrontam com a morte natural.
Mas o grande medo é o do desconhecido, semelhante ao medo infantil da escuridão.
Nosso protoplasma simplesmente se desintegra em seus elementos primordiais e 
volta ao universo, ou sobrevive o complexo sistema de imagens de Yeshua a que 
chamamos fé.
Para atingirmos essa atitude filosófica devemos cultivar a ideia de morrer com 
elegância, quando chega a hora.

Raymundo Lopes

Evangelho do Dia
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ste Evangelho é mais conhecido justamente por falar Eque é difícil um rico entrar no Reino dos Céus. 
Precisamos entender que riqueza é esta da qual Jesus 

está falando, pois vivemos num mundo da matéria, onde 
conhecemos o que vemos, pegamos, sentimos. Um mundo 
comandado pela razão que nos incita a determinadas situações, 
como segregações raciais, sociais, religiosas… e a divisões de 
bens. A vontade de Deus não é esta. Ele nos criou para que 
todos fôssemos iguais perante Ele e aos outros. Mas nós 
vivemos num reino que pertence ao príncipe deste mundo, 
aquele que Deus precipitou na terra. Portanto, somos 
"inquilinos" desse senhor, e, como vivemos em seu reino, 
somos induzidos a agir conforme suas regras. Daí tanta 
desigualdade, tanto desamor sobre a face da terra. Mas Deus 
permite nossa convivência com isto.
Quando sabemos administrar nossos bens materiais, muitas 
vezes pensamos que Deus está nos fazendo um bem, dando-
nos riqueza. Deus, porém, não dá riqueza material a ninguém, 
apenas permite que seja conquistada. Não devemos pensar que 
existem pessoas ricas por simples dádiva de Deus. Ele nos dá 
graças, nos oferece a Sua salvação e não dinheiro. Esses bens 
com os quais convivemos são produtos da razão, das divisões 
sociais e da má distribuição de renda, promovidas pelo 
príncipe deste mundo. Portanto, possuindo muitos bens, para
alcançarmos a salvação, temos de saber administrá-los.
Quando uma riqueza é usada para o bem, consegue-se 
desvencilhar do poder do demônio, pois podemos com ela 
suprir necessidades de nossos irmãos. No entanto, não é desta 
riqueza material que Jesus nos fala aqui. Ele sabe que a forma 
como lidamos com isso é própria da vida terrena, mas com a 
Sua permissão, num reino que não é Seu.
Que riqueza, então, é esta da qual Jesus está falando? Para 
saber, precisamos conhecer, um pouco, a época em que Jesus 
viveu na terra.
Os judeus achavam que a graça de Deus estava intimamente 
relacionada com a saúde e os bens materiais. O pater familias 
(na época eles tinham várias esposas) sentia-se bem com toda a 
família reunida em sua casa, possuindo muito dinheiro, terras, 
rebanho, vinhas,… e isto o fazia acreditar que estava na graça 
de Deus. A saúde e o êxito nesta vida era para eles sinal 
inequívoco das bençãos divinas; enquanto aquele que nada 
tinha, estava sem a graça de Deus. Era esta a concepção da 
época, uma distorção da verdade.
O rico, do qual Jesus nos fala, não entrará no Reino dos Céus,
porque a graça de Deus não está ligada ao dinheiro, a 
conquistas terrenas.
Por isso Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no fundo 
de uma agulha, que um rico entrar no Céu. Jesus se refere à 
riqueza distorcida da graça de Deus.
Por isso, se não soubermos entender a interioridade do Verbo (e 
o demônio quer muito que não a entendamos), faremos estas 
confusões e pensaremos simplesmente que rico vai para o 
Inferno.
Em seguida, Jesus muda de assunto e passa a falar com os 
apóstolos sobre a salvação. E quem pergunta é a Igreja 
humana, representada por Pedro, nosso primeiro Papa, aquele 
a quem Jesus dissera: "Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei 
a minha Igreja (...)." Pedro, que deveria ser protótipo, exemplo 
de uma Igreja humana e divina, põe de lado a Igreja divina e 

fala pela Igreja humana, dizendo: "Eis que deixamos tudo e te 
seguimos. O que é que vamos receber?". Pedro, levado pela 
razão, ficou em dúvida; foi como dissesse: Se os escribas e os 
fariseus, homens da Lei, falam que a graça está ligada ao bem-
estar, e nós, que largamos tudo para seguir Jesus, vamos ganhar 
o quê? Afinal, ficamos em desacordo com a Lei que 
aprendemos na sinagoga! Pedro, incitado pela razão, ficou 
entre o que Jesus ensinava e o que sabia.
"Às vezes o que você aprende entra em conflito com o que 
sabe."
Jesus responde falando de um assunto que requer muita 
interioridade, ao qual Pedro está ligado; mas, dentro de um 
conceito normal, está completamente desligado.
Jesus poderia ter dado a Pedro uma aula de teologia, mas como 
quer nos levar ao conhecimento das coisas pela interioridade, 
Ele fala: "E todo aquele que tenha deixado casas ou irmãos ou 
irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos, ou terras, por causa do 
meu nome, receberá muito mais e herdará a vida eterna". Será 
possível que Deus encarnado está nos aconselhando a 
largarmos tudo e sairmos por aí…? Não é isto! Temos de 
entender a interioridade do Verbo encarnado, para 
compreendermos o verdadeiro sentido de Suas palavras.
Existe o risco da distorção levada pela razão. E é o que vemos 
aqui, pois Jesus está dizendo que o importante é outra coisa. O 
pai, a mãe, os irmãos… enfim, a família representa para nós um 
laço precioso, "é o ponto de apoio à pessoa"; precisamos disto!
Deus, porém, está falando que cada um de nós é um projeto Seu 
e que somos responsáveis pela alma que nos deu.
Primeiramente, temos responsabilidade sobre a nossa alma, 
não somos um projeto isolado. Depois, precisamos nos 
desprender do parentesco carnal, para entendermos a 
interioridade do Verbo encarnado.
Seguir Jesus não significa largar, literalmente, nossa família, 
não é isto, afinal, sabemos que Jesus dá a ela uma elevada 
importância. Deus não nos pediria para constituirmos uma 
família e depois abandoná-la. Jesus não está nos pedindo isto. 
Ele está falando daquilo sobre o qual temos responsabilidade 
individual: nossa alma.
Jesus termina dizendo que queremos conquistar graus na nossa
espiritualidade. Mas nos adverte que ela é conforme o Seu 
conceito, não o nosso. Muitos que agora pensam ser os 
primeiros, serão os últimos.
Não devemos confiar na espiritualidade formulada pela razão, 
por não ser fidedigna.
Às vezes a pessoa se julga muito espiritualizada, merecedora 
do Céu, e acaba sendo a última a alcançá-lo. Têm também 
aquelas que, quando morrem, todos pensam terem ido direto 
para o Céu, mas que acabam ficando tempos no Purgatório. 
Isto acontece por esta espiritualidade proposta pela razão.
Sejamos espiritualizados, mas deixando que Deus proclame o 
nosso lugar, pois podemos não ser o primeiro, mas o último; 
enquanto muitos dos que pensam ser os últimos, serão os 
primeiros. O caminho que nos leva ao Céu está ligado à 
interioridade ditada pela razão unida à fé, portanto, em sintonia 
com as coisas do espírito, e não pela razão auto-suficiente, que 
inevitavelmente caminhará na contramão do divino.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, 
extraído do livro “Código Jesus”, p. 118-120)
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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus 

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 16 de agosto de 2016. 

No dia 13/08/2016, Maria Augusta
recebeu a 7ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus queridos e amados filhos dedicados ao sacerdócio 
de Cristo na América Latina! 
Vocês foram colocados por Deus e escolhidos para a grande 
missão evangelizadora deste continente. Ele está, por 
vontade Divina, predestinado a ser o embrião de uma nova e 
fértil obra redentora do anúncio da Boa Nova, neste milênio 
que morre e do outro que desponta, cheio de incertezas a 
respeito da fé. Não será o bastante aqui chegar e ver se, à luz 
do Cristo Jesus, não souberem anunciar. 
O Evangelho, primeiro necessita ser vivido, para depois ser 
anunciado; caso contrário, vocês não terão dentro de si a 
força propulsora do Espírito Santo, a guiá-los para a luz do 
Cristo Jesus. Eu fui, por vontade de Deus, escolhida para 
guiá-los nessa tarefa, mas isto somente terá sentido e 
resultados práticos, se se conscientizarem da grande 
responsabilidade sacerdotal, da qual vocês foram investidos 
pelo Sacramento da Ordem, para serem os pastores desse 
imenso rebanho. Eles querem conhecer um Deus que não 
mente nem mistifica, e isto tem que ser feito a partir do 
exemplo vindo da Igreja. 
Ao se reunirem, saibam que, desse encontro, um imenso 
rebanho espera uma resposta, e ela tem de ser dada com 
objetividade, alicerçada na verdade contida nos 
ensinamentos de Jesus. Jesus é simples, sua Igreja foi 
fundada na simplicidade, e seu amor misericordioso quer 
atingir a todos, tendo como lema a descomplicação das 
coisas, para que todos possam entendê-lo. Se vocês não 
quiserem, por conveniência, escutar a minha voz de alerta, 
inevitavelmente escutarão a voz do príncipe deste mundo, 
representada por uma grande apostasia na Igreja, neste 
continente.

Não basta virem e verem, se não souberem anunciar
Terça-feira, 18 de julho de 1995

Pela quinta vez* vocês se reúnem e, fazendo uma retrospectiva, 
respondam: puderam conter a grande onda que hoje invade a 
Igreja, levando milhares de almas a outras seitas ou aberrações 
religiosas? A Igreja de Cristo cresce quando vocês se reúnem, 
ou perde cada vez mais adeptos neste continente? A resposta a 
estas duas perguntas somente poderá ser encontrada num 
profundo e aberto exame de consciência. Nele vocês 
constatarão que tudo o que falo tem fundamento, e meus avisos, 
sinais e aparições, tidas por vocês exageradas e sem sentido, 
são em sua maioria verdadeiras, porque são necessárias.
Vivam o Evangelho, sejam testemunhas vivas dos 
ensinamentos do Cristo. Caso contrário, dias virão em que 
estarão sozinhos, reunidos, discutindo um Deus que há muito 
os deixou falando sozinhos*, para falar diretamente a um povo 
ávido que o procura. Eu os amo muito, por isso os alerto.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.172)

Comentário: A preocupação maternal de Maria com o futuro 
do cristianismo na América Latina atinge um tom patético 
nes ta  mensagem,  na  qua l  a le r ta  para  a  “grande 
responsabilidade de dar ao imenso rebanho uma resposta 
alicerçada nos ensinamentos de Jesus”. Lembra que Jesus é 
simples, que Sua Igreja foi fundada na simplicidade e que a Sua 
mensagem deve ser “descomplicada”, a fim de estar ao alcance 
até dos mais simples. Caso contrário, o povo continuará a 
procurar nas seitas a resposta às suas inquietações interiores, e 
vocês – previne a Virgem – bem logo “estarão sozinhos, 
discutindo um Deus que há muito os deixou falando sozinhos”.
Uma comprovação disto os congressistas puderam tê-la no dia 
do encerramento. Na mesma hora em que os 5.000 e poucos 
participantes do Comla 5 (5º Congresso Missionário Latino 
Americano, realizado em Belo Horizonte, a partir deste dia) se 
concentravam no Mineirinho, uns 70.000 evangélicos lotavam 
o Mineirão. E lembre-se que esse Congresso vinha sendo 
preparado há um ano.
* Segundo Vittorio Messori, autor do livro-entrevista 
Cruzando o limiar da esperança, “na América Latina calcula-se 
que em média a cada hora cerca de 100 fiéis passam às seitas 
adventistas e pentecostais”. Chegou-se a este ponto porque “a 
piedade popular no pós-Concílio tornou-se um horror a tantos 
professores de pastoral e de liturgia. Certamente, nesta 
devoção havia erros e exageros. De qulquer maneira, exprimia-
se o sensus fidei do povo cristão. O fato de multidões irem atrás 
de cada notícia de estátua lacrimejante soa como uma acusação 
contra a destruição desta memória. Às pessoas que pediam pão, 
os liturgistas do pós-Concílio jogaram pedras. E os resultados 
estão aí sob os olhos de todos”. Messori vê nisto um “protesto 
de base do povo de Deus contra uma certa imposição clerical 
que lhe tirou Nossa Senhora. É um movimento, receio eu, que a 
Igreja não tem mais condições de controlar”. (Revista “30 
Dias”, março/1994, p. 57)

<asd>


