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Ano VIII – Nº 367– 09 de Abril de 2019

Jesus no 
Reino de Deus

m casa de amigos conheci um médico. Conversamos sobre umas coisas e outras e logo senti certa estima e Esimpatia por ele. Era um homem que não estudara apenas nos livros didáticos. Era igualmente especialista no 
grande livro da vida. Um autêntico batalhador pelo bem-estar do homem e apóstolo social. Discorria com tal 

clareza e tanto amor sobre temas sociais, econômicos e morais que não me era possível negar-lhe minha admiração, a 
qual lhe expressei com toda a franqueza. Certa vez, falávamos sobre temas do matrimônio e sobre a problemática do 
filho único. Jamais esquecerei suas palavras. 
“Não estranhe, dizia-me ele, que eu na qualidade de médico pense de maneira tão católica acerca de tais coisas. Devo-
lhe uma explicação. Sou católico e procedo de uma família de 10 filhos. Assim sendo, compreenderá você que devo 
pensar de maneira diferente com respeito à problemática do filho único ou do casal de filhos.”
Diante de semelhantes palavras, senti viva emoção e meu espanto cresceu quando o médico prosseguiu: “Hoje o 
matrimônio verdadeiramente católico mais do que se pensa, está deixando de ser realidade. É um traço típico de nossa 
época: gozar, desfrutar da vida. Nada, porém, de cumprir com as obrigações impostas por Deus e pela própria natureza! 
Daí a destruição para que caminha a humanidade de hoje.” A conversa tornava-se mais acalorada e o médico se 
expressava sobre a questão de maneira cada vez mais aberta e despreocupada e, enfim, pôs-se a falar de seus pais. Com 
que sagrado respeito! Sentia-me interiormente como-vido. De sua parte, parecia ignorar minha presença ali. O que 
disse foi como um cântico de louvor às obrigações paternas fielmente cumpridas, assim como expressão agradecida do 
amor de filho. 
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“Venho de uma aldeia – continuou o médico. Meus pais eram pequenos agricultores. Nada ricos, mas do ponto de vista dos bens 
de espírito, mais ricos que a maioria dos homens. Nosso Senhor lhes concedera, em alta escala, a graça de conhecer bem seus 
deveres e obrigações de esposos e pais. Possuíam eles a força santa para cumprir plenamente tais obrigações. Sou o quarto dos 
irmãos. Sou testemunha de como meu pai trabalhava dia a dia, ano a ano. Quando ainda todos dormiam no povoado, meu pai já 
estava a caminho do trabalho. Quando se maravilhavam de sua paixão pelo trabalho, costumava dizer simplesmente: Tenho que 
trabalhar mais, pois tenho mais filhos que vocês.
Eu era um menino delicado e nervoso, de modo que, em geral, custava-me pegar no sono. Assim fui testemunha de algumas 
coisas que meus outros irmãos nunca presenciaram. Minha mãe era a última a se deitar. Menino ainda, admirava-me sempre de 
ver mamãe passar tanto tempo ajoelhada, rezando ao pé de nossas camas de crianças. Perguntei-lhe, certa vez: “Mamãe, por que 
a senhora reza tanto tempo ajoelhada aí?” Respondeu-me sorrindo: “Meu filho, tenho que rezar muito. Vocês têm de ser um dia 
boas pessoas. Tenho que pedi-lo a Nosso Senhor.”Minha mãe gostava de dirigir-se também à Virgem Maria, mãe de toda 
bênção. De sua intercessão esperava ela muito. Minha mãe amava Nossa Senhora. 
Lembro-me que rezávamos todos os dias juntos com minha mãe e meu pai a oração da manhã e a oração da noite. Antes de irmos 
deitar-nos, ajoelhávamos diante de nossos pais e recebíamos a bênção. Que bons pais! Eram, sim, gente simples, sem formação. 
Mas no que respeita à  formação de seus afetos e da bondade de coração, bem poderiam dar aulas a muita gente.
Éramos garotos bem dotados. O professor não fazia outra coisa senão louvar nossas aptidões e nossa capacidade. Certo dia, 
estava tentando dormir, pois estava sem sono. Ouvi, então, o meu pai, no quarto ao lado: “Os garotos vão bem na escola. Logo 
logo fará três anos que os dois maiores vão ao Instituto. O professor e o vigário insistem que enviemos também o André (o 
terceiro). Minha mãe suspirou. “Não te preocupes, mãe, dizia meu pai, Nosso Senhor sempre nos ajudou até agora. E até agora 
também não passamos fome. Tudo irá bem, verás. Talvez até melhor do que somos capazes de imaginá-lo com nosso pouco 
entendimento. Olha, desta vez também vou fazer um pequeno sacrifício. Amanhã guardarei o cachimbo no armário. Vou 
desacostumar-me, de uma vez por todas.”O que papai dizia uma vez, estava dito. Já então, com10 anos, o sabia muito bem. Ouvi 
como mamãe soluçava. Eu mesmo nem sei como aconteceu, mas sei que saí correndo até meu pai, abracei-me a ele, apertando-
lhe as mãos calosas e balbuciei: “Papai, querido papai!” Mamãe me levou para a cama,tremendo como estava, e ali ficou comigo 
até que eu dormisse.
Muitos anos depois, compreendi os suspiros de minha mãe.Papai, um homem afeiçoado ao trabalho e sempre de bom humor, 
nunca parou para ver os obstáculos que se lhe antepunham e passava por sobre as preocupações e sobressaltos com um otimismo 
a toda a prova. Mamãe preocupava-se muitomais, carregando o peso principal da família. Ela administrava a casa. Assim o quis 
papai. Compreensível, pois, que ela, mulher franzina e pequena, às vezes olhasse o futuro com tal ou qual desalento e 
pusilanimidade. Que seria, se não tivesse ela confiança ilimitada em Deus e um grande amor à Mãe das mães?! Minha mãe 
elevava o olhar a essa bendita Mãe, suplicando-lhe a ajuda maternal. E Maria a socorreu. 
Desde aquela noite, procurei ajudar a meus pais, sempre que possível, não me afastando de seu lado. Também os outros irmãos 
colaboravam no que podiam. Mas que significava nossa ajuda comparada com a pesada carga que tinham que levar! Nunca 
cheguei a entender como nossos pais, uns simples camponeses, conseguiram que nós estudássemos. Por certo, não teria sido 
possível sem a ajuda do Céu. 
Na aldeia, nossos pais eram tidos comosantos. Todo mundo os olhava com sumo respeito. Eram os conselheiros de toda gente. O 
que papai dizia era lei na comunidade camponesa. Meus três irmãos mais velhos tornaram-se religiosos. O mais velho morreu, 
há quatro anos, como bispo na China. Os outrostrês irmãos, entre os quais me encontro, chegaram a ser médicos. As três irmãs 
também se tornaram religiosas, enquanto que obenjamim da família se fez organista. Não era tudo isto, em verdade, um 
autêntico presente do Céu para nossos pais? Foi também um belo presente do Céu para meus pais a sua idade avançada, sua 
saúde e a felicidade dos filhos todos. 
No ocaso de suas vidas viveram uma alegria grande e maravilhosa. Foi há seis anos, num dia de primavera, que celebraram as 
bodas de ouro matrimoniais. Na ocasião, reunimo-nos todos os irmãos em torno de nossos pais: o bispo franciscano veio da 
China, os dois jesuítas e uma Irmã superiora, dos Estados Unidos, as outras duas Irmãs religiosas, os três médicos e o organista... 
Que encontro! Que alegria! Toda a aldeia participou conosco na celebração. Quando nossos velhos se dirigiram, entre netos e 
filhos, à velha igreja da aldeia, no dia jubilar, ali estava todo o povo com as ruas adornadas e em trajes de festa – todo o povo! – 
Até o Céu parecia participar de nossa alegria. Brilhava o sol esplendente num céu suavemente azulado…
A brisa espargia as pétalas das cerejeiras pelas ruas da aldeia, convertendo-as numa alfombra de flores. Pipocavam os fogos e 
tangiam jubilosos os sinos nas alturas. Rendiam preito ao dever fielmente cumprido de ambos os jubilares… à obra de suas vidas 
realizada na graça de Deus. Embargados por tanta felicidade e tanta dita, chegaram meus pais junto conosco à igreja.
Nosso irmão mais velho celebrou a Santa Missa, assistido pelos outros dois sacerdotes da família. O irmão músico, agraciado 
pelo Céu com este dom, tocava o órgão. Entre filhos e filhas dirigiam-se nossos pais ao altar do Senhor,curvados pelos anos, 
veneráveis figuras nobilitadas pelo trabalho e preocupações. Todo o mundo chorava na casa do Senhor. A comunidade paroquial 
estava profundamente comovida.
Quando, depois, em casa, sentados com nossos pais, exatamente nos mesmos lugares que ocupávamos na infância, mamãe, 
enxugando as lágrimas daquele rosto enrugado, disse carinhosa e simplesmente; “Ó Senhor, é muita felicidade, é muita 
felicidade e nós não a merecemos!” “É verdade, completou papai, o Senhor sempre se mostrou admiravelmente bondoso para 
conosco. Agora cumprimos nossa tarefa nesta vida!” “Ainda não, exclamou nosso irmão mais velho. Primeiro abençoem-nos 
uma vez mais, como o faziam em nossa infância.” E o que então aconteceu foi tão impressionante, que todos nós soluçávamos 
emocionados, como se fôssemos crianças. Nosso velho pai se pôs de pé, o sacerdote da família, com os olhos a brilhar, voltados 
para o alto. Também mamãe se levantou. Ergueram ambos as mãos trêmulas para nos abençoar. “Deus os abençoe, filhos. 
Amém.” De joelhos recebemos a sua derradeira bênção.
Um ano depois, demos sepultura a seus corpos, também numa ridente primavera.
O médico deixou de falar, perdido em suas lembranças. Soprava nesta família algo do espírito da Sagrada Família de Nazaré.
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Comentário do Evangelho  (Jo 8,21-30 e Jo 14,1-12)

aquele tempo, disse Jesus: “Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, Nvós não podeis ir”. Os judeus comentavam: “Por acaso, vai-se matar? Pois ele diz: 'Para onde eu vou, vós não 
podeis ir'? Jesus continuou: “Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste 

mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos 
pecados”. Perguntaram-lhe, pois: “Quem és tu, então?” Jesus respondeu: “O que vos digo, desde o começo. Tenho 
muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte 
dele é o que falo para o mundo”. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: 
“Quando tiverdes elevado o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas 
falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o 
que é de seu agrado”. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele.”

sses capítulos de João nos apresentam, aparentemente, uma contradição. Na primeira parte, Jesus diz: "Eu vou Ee vós me procurareis e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou vós não podeis ir." Na segunda, Ele diz: 
"Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e 

quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, 
estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho."
A diferença que existe está entre as palavras ir e estar.
No cap. 8, quando diz: "Para onde eu vou vós não podeis ir.", Ele fala de Sua divindade, para a qual não podemos ir, 
pois nela não penetramos, a ela não chegamos.
No cap. 14 diz assim: "…vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também." 
"Toda a expectativa da Igreja apóia-se nesta promessa." Mas que outra leitura se extrai dela? Aqui Jesus fala de Sua 
própria humanidade, da qual nós podemos participar. Na bem-aventurança seremos plenamente humanos e perfeitos. 
Jesus ainda diz: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." Isto tem um sentido amplo, ou seja: a casa de Deus, toda a 
Sua criação, onde os anjos foram criados e atuam… Aí Ele estará na Sua dupla natureza, divina e humana; nesta, 
naturalmente, em estado glorioso, onde também poderemos estar. Podemos, ainda, assim entendê-la: "Na casa do Pai 
as moradas são infinitas, e Jesus as preparou para que sejam recebidos conforme suas obras."
Isto é o que Ele nos fala nestes trechos, nos quais não há, na verdade, contradição. No primeiro, Jesus fala de Seu lado 
divino e no segundo de Seu lado humano. No divino não podemos habitar, pois morreremos em nosso pecado. Este 
está reservado à Trindade Divina. Só Ela tem esta natureza. No humano, aí sim, podemos habitar, somos dessa 
natureza. Nela formaremos com Jesus seu Corpo Místico.
João nos mostra, portanto, o lado divino e humano de Jesus e de que forma podemos estar nEle e com Ele.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", pág.182-183)

Na Casa do meu Pai 
há muitas moradas (Jo 8,21-30)

Na Casa do meu Pai 
há muitas moradas (Jo 8,21-30)



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 09 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 02/04/2019, Maria das NDores foi agraciada com a 120ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 

Menino Jesus, Eva Luiza foi agraciada com a 27ª 
imagem Mãe do Divino Amor e Marlene Soares foi 
agraciada com o 27º terço com qual Raymundo Lopes 
rezou nesta Basílica.

No dia 08/04/2019, Maria das Dores
recebeu a 120ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Sejam testemunhas do
 amor e da misericórdia
Terça-feira, 11 de abril de 1995

Meus filhos queridos! 
Não trago nada de novo a vocês, apenas lembro o que já 
foi ensinado por Jesus.
Deus é amor e misericórdia, e vocês devem dar 
testemunho desse amor e dessa misericórdia na terra, 
praticando a caridade, sempre que puderem.
Devem amar os irmãos carentes, como se fossem vocês 
mesmos, porque, agindo assim, estarão no agrado de 
Deus que está no Céu.
Ora, não adianta proclamarem-se piedosos, se 
cometem a todo instante o pecado da maledicência.
Vocês estarão iludindo a si mesmos, e tudo que 
testemunharem será sem importância no Céu.
Finalmente, alerto-os que, se a fé de vocês não se 
completar com o trabalho em prol do irmão carente, 
não terá valor nenhum. Ajam em favor dos que 
necessitam, trabalhem para um mundo mais justo.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.157)

.Comentário:

A Mãe de Deus continua a nos falar, independentemente dos 
problemas causados por suas mensagens. Pede com insistência 
que pratiquemos a caridade, para sermos grandes diante de Deus. 
Nossa fé não terá sentido se não amarmos nossos irmãos. Ela nada 
nos traz de novo, mas apenas mostra ao mundo, de forma nova, o 
que Jesus ensinou. Sejamos mansos e humildes, mas firmes no 
propósito de levar a todos as mensagens de Maria.


