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 tolerância e o respeito recíproco deveriam ser conservados, porque Ao único objetivo realmente importante é a realidade superior que é 
Deus.

A fé não é mais do que caminhos para Deus, enquanto os dogmas são muito 
arbitrários em relação uns aos outros. Os fiéis não deveriam perder-se nos 
detalhes, mas conservar a pureza da fé, da única fé. 
Miryam teria se levantado contra as palavras de Gabriel, apesar de ser muitas 
vezes verdadeira. 
Se a crença é o caminho do povo, o sentido profundo da espiritualidade foi 
perdido, resta apenas o pretexto para as paixões, a superficialidade 
confortável, o cerimonial realizado de tempos em tempos é porque nunca se 
sabe ou porque isto evita certas interrogações angustiantes. O sono da alma é 
Yeshua vindo de Miryam.
Muitas infelicidades ocorreram, pois Miryam foi embora e logo depois um 
turbilhão de coisas. 
Toda existência continua seu curso para volta a Deus.
Foi assim que se criara laços puramente espirituais entre o infinito e Yeshua.
Deus está em todos os homens, mas nem todo homem está em Deus.

Raymundo Lopes

Deus está em todos os homens,
mas todos os homens não estão em Deus.
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Este Evangelho também nos fala da segunda vinda de 
Jesus e nos permite mais de uma abordagem. Vejamos.

I –  "Jesus entrou no barco e Seus discípulos o 
acompanharam. E, nisso, houve no mar uma grande 
agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele 
dormia."
Inicialmente, duas coisas devem ser lembradas:
O mar – o medo do desconhecido; O vento – o medo da força.
Aqui Jesus está na sua Igreja, e deixou que seus discípulos a 
conduzissem.
Sua divindade estava quieta, serena. Sua Igreja é que não 
estava bem, envolvida por uma turbulência que a ameaçava. 
Não caminhava naquilo que conhecia: os ensinamentos de 
Jesus. Embora o tivesse, ignorava-o. Agora, atemorizada 
diante daquela situação, clama por Ele: "Senhor, salva-nos, 
estamos perecendo!"
Vem, Senhor Jesus! Esta invocação diária que a Igreja faz de 
forma não consciente, nesta hora ganha sentido, torna-se 
sincera e também angustiante.
"Disse-lhes Ele: 'Por que sois tão covardes, homens fracos na 
fé?'
Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o 
mar. E houve uma grande bonança."
Quando essas coisas começarem a acontecer, haverá ainda fé 
sobre a terra? A covardia havia cedido, antes, às pressões 

externas, deixando se envolver pelas forças da matéria. Mas as portas o Inferno não prevalecerão sobre ela.
Jesus atende o clamor. A divindade põe-se de pé e conjura, exorciza as forças que tentavam assaltar, vergar Sua Igreja.
Depois, então, virá a bonança: o bom tempo no mar, tempo favorável à navegação, tranqüilidade, serenidade.
II – Cada um de nós é uma barca de Deus e nossa vida é o mar, às vezes tempestuoso. Navegamos nesse mar revolto, 
levando conosco a imagem e semelhança de Deus adormecida em nosso coração. Chega um momento em que, com 
medo de afundarmos, pensamos em acordar esse Deus adormecido, mas não sabemos como.
Por que essa imagem e semelhança de Deus em nós fica adormecida e não sabemos despertá-la?
Ela aguarda nosso chamado. A decisão de acordá-la é nossa, uma vez que Deus não interfere em nosso livre-arbítrio, 
não quer ser dono de nossa vontade.
Mas temos medo de acordar esse Deus. É do nosso interesse que permaneça dormindo, pois nosso "materialismo 
desenfreado", nossa "Teologia interesseira" não querem ouvi-lo questionando nossa fé ou pelo que possa nos cobrar.
Jesus dorme no fundo da barca, no íntimo de nossa alma, e espera pacientemente que peçamos: Senhor, salva-nos, 
estamos perecendo! Se pelo menos nos momentos difíceis recorrermos a Ele, sentiremos aquele alívio que Seus 
discípulos experimentaram, ao exclamar: "Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem?"
Se nossas atitudes, nosso modo de ser refletissem essa imagem divina que trazemos, ela estaria sempre ativa em nós e 
teríamos a paz de Deus. Isto, porém, não impediria que tivéssemos contratempos, que tempestades pudessem abater 
sobre nossa casa; mas quando isto acontecesse, ela não desabaria, por ter sido edificada sobre a rocha.

(Explicação do Evangelho extraído do Livro O Código Jesus páginas. 225 e 226.)

aquele tempo, Jesus entrou na barca, e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande Ntempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos 
aproximaram-se e o acordaram, dizendo: “Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo!” Jesus respondeu: “Por que 
tendes tanto medo, homens fracos na fé?” Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande 
calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: “Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem?”

Comentário do Evangelho

A Segunda Vinda de Jesus (Mt 8,23-27)
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Os alunos responderam: 

- Sim. Ele criou. 
- Deus criou tudo? 
- Sim senhor.
- Se Deus criou tudo, então Deus fez o mau. Pois o mau existe e, partindo do preceito de que nossas obras são o 
reflexo de nós mesmos, então Deus é mau.
A sala ficou calada diante de tal resposta e o professor, feliz, se regozijava de ter provado mais uma vez que a fé era 
um mito.
Um estudante levantou a mão e disse:
- Posso fazer uma pergunta:
- Lógico.
O jovem ficou de pé:
- Professor, o frio existe?
- Que pergunta é essa? Lógico que existe, ou por acaso você nunca sentiu frio?
- De fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência do 
calor. Todo corpo ou objeto é  susceptível de estudo quando possui ou transmite energia, o calor é o que faz com 
que este corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor, todos os corpos 
ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe, nós criamos essa definição para descrever como o 
sentimos se não temos calor.
E, existe a escuridão?
- Existe.
- Novamente comete um erro, senhor, escuridão também não existe. A escuridão não existe. A escuridão na 
realidade é a ausência de luz. A luz pode-se estudar, a escuridão não! Até existe o prisma para decompor a luz 
branca nas várias cores de que é composta, com as diferentes longitudes de ondas. A escuridão não! Um simples 
raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber quão escuro está 
um espaço determinado? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço, não é assim? Escuridão é uma 
definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente.
Finalmente, o aluno perguntou:
- Senhor, o mal existe?
- Claro que sim, lógico que existe. Como disse desde o começo, vemos estupros, crimes e violência no mundo 
todo; essas coisas são o mal.
- O mal não existe, senhor, pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. É o 
mesmo dos casos anteriores. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus 
não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existem como existem o calor e a luz. 
O mal é o resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. 
É como acontece com o frio quando não há calor.
O diretor ficou calado enquanto o estudante foi aclamado.
Então o professor perguntou qual era o nome do estudante.
Ele respondeu:
- Albert Einstein.

SIM-Serviço de Informação Mariana

Vigiai e orai para não
cairdes em tentação

Na Alemanha, no início do século 20, 
durante uma aula, um professor desafiou 

seus alunos, com uma pergunta:
- Deus criou tudo o que existe?
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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 28 de junho de 2016. 

No dia 27/06/2016, Paulo Daniel
recebeu a 239ª visita da Imagem

da Nossa Senhora de Lourdes

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 dei-xemos Jesus nos visitar. Vamos tentar 
fazer isto?

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

Teu nome santo o mundo inteiro entoa
Sabendo que tu és clemente e boa

Dizendo assim, ao declinar o dia - Ave Maria.

No prado a flor, no mar profundo as águas.
Na terra os homens, dando asas às mágoas,

Dizem também ao declinar o dia - Ave Maria.

Abrindo os lábios cheios de esperança,
Meiga, murmura, enfim toda criança

Fitando o céu ao declinar o dia - Ave Maria.

O pecador contrito, suspirando
Reza, confia e diz, de vez em quando,

De manhã cedo e ao declinar o dia - Ave Maria.

No Céu três anjos formosos:
Uriel, Gabriel, Raphael, mil ditosos

Dizem com graça ao declinar o dia - Ave Maria.

Raymundo Lopes
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Ave Maria
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