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Peregrinação da verdade

Ano V – Nº 237 – 09 de Agosto de 2016

odemos comparar a existência do SIM a uma Pperegrinação. 

Somos caminhantes peregrinos em uma jornada que 
vai do nascimento à morte, do efêmero ao eterno, da 
terra ao Céu.

Essa trajetória tem como ponto de partida Miryam, 
capaz de pensar e agir, e prossegue em direção a 
Yeshua, que é a Verdade.

Trata-se de uma empreitada sem volta e sem fim, 
porque busca a verdade.
Quanto mais nos distanciamos, de onde a Igreja de 
Pedro partiu, é um caminho da mentira até Yeshua.

Dessa peregrinação não temos o mapa completo, 
nem a Igreja. Ora caminhamos por mentiras floridas 
sobre nossa face, ora caminhamos na tempestade 
por vales escuros e tortuosos, por veredas 
escorregadias à beira do abismo.

Daniel, aos 75 anos de idade, é chamado por todos 
para deixar de falar.

Seguir sem saber muito bem como e para onde ir, 
obedecer a Yeshua torna-se o preâmbulo de uma 
história extraordinária, é o Patriarca da Verdade.

Normalmente queremos seguir com todas as 
garantias e o controle da rota. No caminho de fé 
somos levados a abrir mão das nossas falsas 
seguranças para confiar na Igreja, e na Igreja de fato 
nos sentimos seguros.

Na vida passamos por lugares demoníacos, que 
despertam em nós o desejo de permanecer; mas, 
ainda assim, seguimos em frente. No caminho de 
Yeshua e Miryam aprendemos a sair da zona de 
conforto e a nos desapegar para conhecer a 
Providência Divina, como os Missionários no deserto 
da vida, que dependem do sustento demoníaco que 
os protege da verdade que os aquece e afasta de 
Deus.

SIM - Serviço de Informação Mariana
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aquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: “Quem é o maior no reino dos céus?” NJesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: “Em verdade vos digo, se não vos converterdes e 
não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, 

esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não 
desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai 
que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e 
nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com 
ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se 
perca nenhum desses pequeninos”.

A Unidade em Deus (Mt 14,22-36)

Comentário do Evangelho
isse Jesus aos discípulos: "Que vos parece? Se um homem possui cem ovelhas e uma delas se extravia, não Ddeixa ele as noventa e nove nos montes e vai à procura da extraviada? Se consegue achá-la, em verdade vos 
digo, terá maior alegria nela do que nas noventa e nove que não se extraviaram. Assim também, não é da 

vontade do vosso Pai, que está nos Céus, que um destes pequeninos se perca."
Este Evangelho nos fala da unidade de Deus e em Deus. O Deus único, Aquele que é, que era e que há de ser, e de Sua 
criação. Isto porque o número 1 00 é o número inteiro por excelência, como o número 1 . E assim era considerado pelos 
judeus. Isso nos proporciona uma visão macro (cem - o todo) e micro (um - cada pessoa). É como o macrocosmo e o 
microcosmo, Deus e o homem. Devem preservar uma unidade e harmonia intrínsecas e extrínsecas, em três 
dimensões: consigo mesmo, com os demais e com Deus.
Entendemos, portanto, que o número 1 00 representa um todo e, se alguma coisa desse todo se separa, significa que 
algo foi desfeito ou modificado. Cada um de nós foi criado por Deus como uma unidade completa, não independente, 
mas compondo um conjunto. Se algum de nós ou alguma parte de nós se afasta, a unidade em Deus e em nós fica 
prejudicada ou mutilada.
Jesus ainda fala: "E se a encontrar, sentirá mais júbilo nela do que nas noventa e nove que não se desgarraram". Com 
isso Ele nos exorta a não quebrarmos nossa unidade pessoal, global e em Deus. Devemos estar em harmonia completa 
nestas três dimensões.
Se uma ovelha se extravia, as outras noventa e nove ficarão prejudicadas, assim como a perda de um órgão mutila o 
corpo. Precisamos manter essa unidade a todo custo. Por isso é que se diz que as noventa e nove serão salvas, mas 
haverá maior alegria se for mantida a unidade.
Jesus se preocupa muito com isso. É como dissesse: Vocês têm dentro de si o que há de mais grandioso: a imagem e 
semelhança de Deus único, completo, cem. Se algo dentro de vocês fragmenta essa unidade, Deus se entristece. Por 
isso torna-se tão importante o retorno daquela que se perdeu. Isto nos remete àquela máxima: "O médico vai ao doente, 
não ao são", nos lembra a parábola do filho pródigo, recebido com festa, e a importância de levarmos a Palavra aos 
afastados. A ação missionária deve ser direcionada sobretudo aos desgarrados.
Esse retorno é uma das coisas mais lindas que existe. Quando conseguimos retornar para alguma coisa ligada a Deus, 
reconquistamos algo de extraordinário. O retorno do filho pródigo nos mostra isso, a beleza de voltar à Unidade em 
Deus e nela permanecer.
Lembramos, ainda, as palavras de Dimas diante de Jesus: "Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no Paraíso". Ali 
ele encontrou aquela centésima ovelha que estava extraviada; naquele momento, restabeleceu aquela unidade 
rompida.
Quanto a Pedro, conseguiu negar o Cristo três vezes mas, depois, aquela centésima ovelha volta a ele com toda força e 
retoma a Unidade em Deus.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", p.127-128)
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 Yeshua
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epresentado na arte cristã como um homem branco de cabelos longos e castanhos, Yeshua na realidade pode Rter sido bem diferente dessa visão. O Filho de Deus teria pele mais escura, cabelo curto e encaracolado. 
Consegui recriar a face de Yeshua; no resultado final, Yeshua aparece com um rosto largo, olhos castanhos, 

uma espessa barba e a pele bronzeada.
Estas características seriam provavelmente típicas dos judeus da região da Galileia, ao norte de Israel, no Oriente 
Médio. Sem descrições de sua aparência no Novo Testamento da Bíblia ou desenhos antigos, historiadores e 
cientistas sempre debateram como seria de fato a fisionomia do Filho de Deus.
Além disso, nenhum esqueleto ou restos mortais foram encontrados para estudar Yeshua. Desta forma, eu analisei 
Yeshua segundo o modelo que vi; é muito mais preciso do que qualquer pintura feita por grandes mestres da arte ao 
longo da história.
De acordo com o cientista, eventos descritos no Jardim Getsêmani, texto do Novo Testamento no evangelho de 
Mateus, mostram que Yeshua se assemelhava muito aos seus discípulos.
Diante disso, analisei os galileus semitas israelenses para traçar um padrão entre eles; características como a cor dos 
olhos, do cabelo, buscando padrões.
Em um mundo submerso no politeísmo, em um mundo onde se presta culto a divindades que quais homens comem e 
se banqueteiam, que, desinteressados do destino dos homens, se deixam dominar por todas as paixões humanas: 
amor, ciúme e ódio, divindades em cujo meio se destrona o deus envelhecido para apoderar-se do comando do 
mundo.
Yeshua tem a consciência de ser o Enviado de Deus, e sabe que um só caminho aproxima o homem a Deus.
Yeshua sabe-se enviado às ovelhas da casa de Israel.
Ele dizia:
Ora, a vida eterna consiste em conhecer a vós, Deus único e verdadeiro, e a Aquele que enviastes.
Sabe Yeshua que só uma minoria insignificante de destinados e previstos pelo Pai terão fé n'Ele.
Nem poderia ser diferente.
A missão de Yeshua não poderia ser posta em prática senão dentro de Israel, que é monoteísta. Para os politeístas, Ele 
não seria mais que um dos numerosos deuses encarnados.
É este, em termos gerais, o substrato psicológico dos inícios do cristianismo e o ponto de partida para a compreensão 
dos evangelhos que tanto falo.

O Homem 
do sudário
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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

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 agosto de 2016. 

No dia 08/08/2016, Antônio Carlos
recebeu a 6ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus filhos! 
Tomem cuidado para não serem enganados pelo diabo. 
Uma grande dor se aproxima, e tudo isso que hoje 
sofrem, por causa das mensagens de Jesus e das 
minhas, é a prova de que o que foi escrito para o final 
destes tempos está sendo cumprido. 
Vocês estão sendo incompreendidos, vilipendiados, 
mas Jesus, através de mim, lhes promete a Vida Eterna.
Sejam persistentes na prática da Eucaristia, no jejum, 
na reza, pelo menos, do Terço do meu Rosário. Aí 
encontrarão forças necessárias para enfrentar estes 
tempos.
Nada se consegue do Céu sem oração, e tudo o que falo 
a vocês está no Evangelho. Portanto, tenham confiança 
que, por fim, após este Getsêmani da Igreja Romana, 
haverá o nascer de um novo e venturoso dia, para a 
glória do Cristo Jesus.
Sejam mansos e não esbocem defesa, porque o Céu 
colocará palavras de sabedoria em suas bocas, que 
confundirão sábios e poderosos.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.191)

Comentário: Mãe preocupada com os filhos, Maria não se cansa de 
nos acautelar contra as artimanhas do espírito das trevas, que às vezes “se 
transfigura em anjo de luz” (2 Cor 11,14). Isto é, quantas vezes ele se vale 
até daqueles que consideramos os anjos bons do nosso caminho espiritual, 
para nos enganar. Precisamos manter-nos atentos, porque “uma grande 
dor se aproxima”. E o espírito de mártires que hoje se exige dos que 
abraçam a causa de Maria “é a prova que tudo quanto foi escrito para o 
final destes tempos está sendo cumprido”. Busquemos forças na 
Eucaristia, no jejum e no Terço. Conselhos da Mãe.

Sejam persistentes, para enfrentarem estes tempos
Terça-feira, 21 de novembro de 1995

era o nome do Doca.

Sá Donana, foi minha ama de leite.

Herdará a terra. 
José Domingues Dorneles 

Maria Eulália Dorneles era o nome de 

stive junto do leito de Doca, esposo de Sá Donana, Emulher que me criou, na hora de sua morte. Parecia um 
bonequinho negro contra o branco do travesseiro, com a 

velha cabeça quase mergulhada nas dobras profundas. O pulso 
mal se percebia, e tive a estranha consciência de que ocorria 
uma transformação.
Finalmente ouvi o débil começo de seu último alento. Ele não 
se agitou, nem mesmo na morte, de modo que partiu suave e 
fácil, tocado de contentamento, como um suspiro.
Padre Agostinho, pároco da igreja do Rosário, estava sentado 
junto ao leito com uma Bíblia aberta repousando levemente na 
palma de sua grande mão. Fechou-a sem ruído.
Depois baixou a cabeça e murmurou. Em tuas mãos, ó Senhor, 
encomendamos a alma de teu servo Doca.
Após um momento, ele tocou-me delicadamente no ombro, 
como se compreendesse de minha tristeza. Regozije-se e 
rejubile-se,disse. Depois, voltou-se e saiu fechando a porta do 
barraco com cuidado atrás de si.
Quando ele partiu, eu fiz o que se deve fazer pelo Doca depois 
da morte.
Abri a gaveta da mesinha de cabeceira e comecei a reunir todos 
os seus pertences, porque Sá Donana também já tinha falecido - 
velhos óculos irremediavelmente retorcidos, um aparelho de 
barba com uma lâmina enferrujada, uma Bíblia gasta por anos 
de manuseio, a última e pobre moeda que eu sabia que 
encontraria, que tanta alegria lhe dera.
Era o tesouro total de sua vida, e eu a segurei na mão durante 
muito tempo recordando seu trabalho.
Quando finalmente estendi o lençol limpo e dobrei sobre o seu 
peito, o rosto dele continuava animado por um reflexo divino.
Tomei-lhe a moeda e vi a luz voltar ao seu rosto. Fui à cozinha e 
pedi um café, estava quase escuro, a estrela vespertina 
tremeluzia no céu. Levei o café aos lábios e fiz um brinde 
silencioso: Ao Doca, que herdará a terra. 

Raymundo Lopes

<asd>


