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N

atal é uma festa cristã, que envolve problemas históricos insolúveis.
Sabe-se hoje, com certeza absoluta, graças a pesquisas, que Yeshua não
nasceu no dia 25 de dezembro, nem no ano indicado como o início da era
cristã. Não obstante, a tradição religiosa consagrou a data escolhida para a
celebração natalina. Por outro lado, há um fundamento para essa escolha, que de
certa maneira supre a falta dos elementos históricos.
Antes que a humanidade inventasse a medida do tempo e começasse a contar a
passagem das luas e dos sóis, o passado se perdia no mundo das lendas.
Yeshua nasceu na fase de transição entre os romanos e os judeus. E foi a partir do
Seu nascimento que a história se definiu. Mas o cristianismo manteve os seus
direitos sobre o nascimento, conservando-o nas névoas da lenda.
As investigações históricas provaram, posteriormente, a existência real do
homem Yeshua, mas o menino Yeshua foi retido nos domínios da lenda, como
uma espécie de refém divino envolto em poesia.
Yeshua nasceu em Natzeret, pequena cidade da Galil, que antes desse nascimento
não tinha nenhuma celebridade. E demonstra com dados históricos que o
recenseamento de Quirino, citado nos evangelhos de Lucas e Mateus, foi pelo
menos dez anos posterior ao nascimento de Yeshua.
Beit-Lechem era a cidade de David e Yeshua devia nascer lá, segundo as
profecias. Para fazê-lo nascer em Beit-Lechem, foi necessário recorrer a uma
manobra bastante embaraçosa. O mais penetrante investigador dos últimos
tempos reafirma,em nossos dias, que na realidade supõe-se primeiro, e depois se
obtém a certeza de que Lucas e Mateus puseram todo o empenho em encontrar
um meio de Yosef e Miryam irem a Belém, porque desejavam que Yeshua
nascesse ali.
Raymundo Lopes
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Pauline Armond recebeu a 217ª visita da
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
Vocês estão vivendo tempos confusos
Terça-feira, 04 de abril de 1995

M

eus filhos amados!
Vocês estão vivendo
tempos confusos. Por isso
venho ao mundo, para lhes
trazer a paz e a luz de Cristo.
Sejam mansos e humildes,
porque somente desta forma a
violência e a arrogância serão
confundidas e abaladas.
Uma grande confusão está
prevista para a Igreja, mas se
seguirem os meus conselhos e
se ampararem na presença de
Jesus na Eucaristia, muita
coisa será evitada.
Lutem com humildade, mas
sejam firmes no propósito de
levar o nome de Cristo com
amor, caridade e
disponibilidade aos
necessitados.
Eu estou presente para que
sejam fortalecidos e não
abandonem a fé.
Obrigada por terem atendido
ao Meu chamado.

N

o dia 18-12-2015, Pauline Armond recebeu a
visita da imagem de Nossa Senhora de Lourdes.
Através da mistificação e da mentira, consolidou-se
a grande Babel dos tempos modernos; descartou-se a
linguagem divina e adotou-se uma linguagem
humana para explicar a origem de tudo, e imputou-se
à natureza a criação do homem, o surgimento da
vida. Neste terreno fértil das incompreensões
humanas, seitas e deformações religiosas se
alastraram como uma epidemia. A ciência,
fundamentada em sólidos alicerces da racionalidade,
dá claros sinais de um colapso em suas bases, pois
quanto mais se avançava na intimidade da matéria,
menos ela se apresentava como uma realidade
palpável, e mergulha-se num mar de energias
imponderáveis, já que estaria lidando com efeitos e
não com a causa; e o fim é dar de cara com o
inexplicável: o espírito! Assim, chegamos aos
nossos dias diante de uma humanidade em que
ninguém mais se entende. Nós cristãos, que não
somos – nem de longe – detentores da verdade, mas
que estamos, a duras penas, tentando entender aquela
ideia mais inteligível que o Mestre dos mestres nos
forneceu sobre Deus, diante de uma purificação que
perdura 2.000 anos, ousamos proclamar que Yeshua
é o único capaz de restabelecer plenamente esta
comunicação entre o humano e o divino. É chegado o
tempo em que, através da luz do Espírito Santo,
seremos chamados a nos renovar através do
conhecimento do extraordinário. Nesse tempo, a fé
deixará de ser um instrumento individual, para ser
um dom precioso de toda a humanidade. Deus,
agindo em nosso psiquismo, é a alavanca que moverá
e transformará o mundo pelo poder da fé.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que
fala aos meus ouvidos’’. p.97)

Comentário: Teoricamente, o Terço de hoje deverá
ser o último a ser rezado na Basílica de Lourdes, em
Belo Horizonte, em preparação à mensagem
semanal. A proibição, determinada por Dom Serafim
Fernandes de Araújo, foi comunicada a Raymundo,
através da carta assinada pelo padre João Batista
Megale, pároco daquela Basílica. Só Nossa Senhora
poderá nos dizer o caminho a seguir. Temos certeza
de que, do Céu, Ela não nos abandonará, porque esta
obra é dela e não nossa. Adverte-nos que estamos
vivendo tempos confusos, mas se mantém presente a
fim de que sejamos fortalecidos e não abandonemos
a fé. Lembra-nos ainda que somente empunhando a
bandeira da mansidão e da humildade, faremos cair
por terra a arrogância e a violência. “Perseguem-me
sem razão os poderosos, meu coração, porém, só
teme vossas palavras” (Sl 118,161).

Marco Aurélio
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Eu rezava na Capela Magnificat, quando surpreso escutei do Sacrário uma voz firme, pausada e triste, me dizer:
–Raymundo, me faça companhia, hoje, por mais uma hora.
.
– Por que, Senhor Jesus? Estás triste e queres minha companhia?
.
– Sim, Raymundo, estou triste porque muitos acorrem à minha mesa, mas são poucos os que comungam
verdadeiramente comigo o alimento do Céu.
Eu, mais surpreso ainda, prossegui:
– Que alimento do Céu é este, Senhor Jesus?
– Este que Eu lhes dei e que sacia a fome do espírito.
– Estás falando, então, da presença do Senhor na Eucaristia?
– Sim!
– Que queres então que eu faça, Senhor Jesus?
– Desejo dar aos Missionários da minha tão querida e santa Mãe o penhor das graças do meu Sagrado Coração.
Portanto, a todos aqueles que no dia 25 de dezembro de cada ano, ao meio-dia, em jejum, deixarem seus lares
para estar em minha companhia rezando o Rosário e, se possível, com a alma purificada pela confissão
individual, participarem da Mesa Eucarística, concederei a minha presença consoladora nas horas aflitas e, na
hora da morte, a intercessão de minha Mãe.
– Senhor Jesus, desejas então que eu propague esta promessa?
– Sim, é o meu desejo, porque quero dar à minha Igreja, neste final dos tempos, a força do testemunho de todos
os devotos de minha Mãe sobre a minha presença real entre vocês, perpetuada pela Eucaristia.
– Desejas mais alguma coisa, Senhor Jesus?
– Sim, desejo que fale a todos sobre a misericórdia do meu Sagrado Coração.
– Sim, Senhor Jesus, estarei atento a Teu pedido!
Raymundo Lopes
25 de outubro de 1998

Missa de Natal - Vila Del Rey
Raymundo Lopes, convida a todos a participar da Missa de Natal no dia 25 de
Dezembro, ao meio dia na Capela Magnificat - Vila Del Rey.
Capela Magnificat - Alameda Serra da Mantiqueira, 105,
Condomínio Vila Del Rey, Nova Lima.
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Redação

Jornalista responsável: Vicente Sanches
Editor: Raymundo Lopes
Redator: Marco Aurélio e Gilmar Dias
Revisor: Francisco Lembi
Diagramação: Rodrigo Dune
Imagens: Rodrigo Dune e Marco Aurélio

Rua Alagoas, 1460 - sala 904 – Savassi – CEP 30130-160
Fone: (31) 3225-4067 / 3225-4688
Belo Horizonte – MG
E-mail: redação@espacomissionario.com.br

4

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

