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Lúcifer deseja conhecer a natureza de Deus,
propiciador de sua criação.

eus deu a Lúcifer coragem, moderação, liberdade, justiça etc., e também arte e Ddiscernimento, ciência, inteligência e sabedoria¹. 
Como o homem, Lúcifer tem uma tendência natural que converge para um fim nobre, mas tende, 
por uma maneira muito especial, para o mal. Afinal, conhecer é agir, mas agir em função da 
mentira, reconhecendo um poder maior: Deus. Ele sabe que quanto mais elevado é o fim, no caso 
Deus, mais infeliz ele é, porque é uma criatura e não aceita isso.
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Quem é Lúcifer?

Lúcifer é uma criatura intelectiva², por meio da faculdade mais elevada, a inteligência, porque tem por objeto 
conhecer os universais³, e principalmente as realidades mais inteligíveis como o ser, o uno, o bem ou Deus, 
porque há em Lúcifer um desejo natural para existir perenemente. Isso se evidencia pelo fato de Lúcifer desejar 
intrinsecamente, por meio de sua sabedoria, não apenas aprender o ser aparente das coisas, porém, acima de 
tudo, o ser absoluto, porque deseja ardentemente ser igual a Deus. 
Logo, Lúcifer alcança a perpetuidade segundo sua essência, pela qual aprende a ser absoluto, perpétuo.
Assim, o desejo natural em busca da igualdade, dirigido a Deus, origem e fim último de todas as criaturas, 
regula e fundamenta, natural e ordenadamente toda a ordem de Lúcifer. Afinal, ele sabe que Deus é evidente por 
si mesmo e por isso não é preciso ser demonstrado, isso contraria Lúcifer.
Lúcifer é antes de tudo uma criatura. Foi criado por Deus para, digamos, assessorá-Lo.
Quando se cria, estamos imediatamente deixando-nos conhecer na administração daquilo que é Sua obra-
prima, o universo que conhecemos e tudo o mais que não conhecemos. É claro que Deus deve ter criado coisas 
que nem imaginamos, mas Lúcifer tem conhecimento bastante para, se não tem poder sobre elas, saber que 
existem.
Junto com Lúcifer, a criatura mais perfeita saída de Deus, foram criados outros seres de igual beleza, poder etc. 
Quando de Deus saiu essa força inimaginável, devido a esta vontade, ele imediatamente almejou ser também 
igual a Deus, devido a um fator que desconhecemos. Lúcifer sentiu-se no patamar do Criador, porque sabia 
tanto quanto Ele, mas desconhecia, por ser criatura, o poder de criar do nada, fazer tudo do nada, fazer 
acontecer sem ter nada que aconteça.
Esse desejo saído de uma criatura divina, tornou-se um paralelo sem precedente no Universo, pois tudo que 
saía dele era contrário a Deus, porque derivava de um amor às avessas. 

Como Deus permitiu isso?

Não permitiu, mas não evitou que acontecesse; caso contrário, Seu amor pela coisa criada passaria pelo mesmo 
crivo de Lúcifer, e o Criador passaria a ser também um objeto desse desejo ao contrário.
Estava no desejo de Deus criar seres providos de cérebros pensantes, e um deles pensaria com o desejo de se 
organizar, criar coisas em cima daquilo que dispunha. Lúcifer desejava o mesmo, mas não tinha o poder de 
criar, apesar do inimaginável conhecimento que dispunha. 
Não restava senão abominar tudo que se dispunha a pensar, tudo provindo de cérebro, e neste caminho estava 
inevitavelmente o ser humano.
Lúcifer tem um amor às avessas, deseja criar, mas não dispõe de meios e isso faz acontecer no seio dessa 
criatura, um desejo mórbido de acabar com tudo que Deus desejou que acontecesse.
Deus, então, desejou que este admirável ser convivesse com tudo criado, para que ele visse que aquilo é bom, 
porque deriva de Sua vontade, e aquilo que pretende é ruim, porque deriva de uma vontade de criatura, isto é, 
não procede de Sua vontade. Deixou para a 2.000 anos atrás, quando viu que o ser humano poderia ter o poder 
de recebê-Lo, uma promessa de uma visita a seu reino ( a terra ).
Porquê? Porque deseja que o ser humano o reconheça diferenciado; mas não impediu que a vontade da criatura 
( Lúcifer ) vencesse, pois esse era o jogo divino: vencer pelo conhecimento criado e não vencer pelo 
conhecimento adquirido.
Entretanto Deus, como criador, quis violar uma lei maior: a morte, compadecendo de si mesmo e de sua mãe 
terrena, não permitindo que o findar da passagem neste mundo fosse interrompida no plano celeste. Deus é o 
Deus da vida, tudo é vida e nem Lúcifer pode interrompê-la, porque não existe nele o poder de criar do nada.
Lúcifer significa criado na luz, e assim deve ser, porque Deus não o criou para aquilo que ele ( Lúcifer ) 
manipula muito bem que são as trevas.
Logo, a finalidade Luciferiana consiste na atividade do intelecto humano, pois é por causa dele que consiste a 
atividade da tentação.
Disso resulta que Lúcifer, tentando o homem, tenta também a contemplação das coisas divinas. 

Lúcifer, apesar de chamar-se criado da luz, 
antecipa em si mesmo as trevas.

Raymundo Lopes

1. Sabedoria: Rel. - é o conhecimento inspirado nas coisas divinas e humanas.
2. Intelectivo: Relativo ao intelecto; intelectual, mental.
3. Universais: Hist. Filos. - termos, conceitos ou ideias gerais ~ universal.
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Evangelho do Dia

Comentário do Evangelho 
esus estava andando, pregando, e Ele fazia muitos milagres Jno sábado. Jesus curava nos sábados. Ele continuava 

andando, curando, acompanhado por seus apóstolos. Em dado 
momento, quando eles estavam num lugar afastado, os 
apóstolos ficaram imaginando que Jesus, por causa de algumas 
de suas palavras, estava achando ruim porque eles não haviam 
levado pão. Jesus aproximou-se deles e falou que eles ainda 
não estavam compreendendo e que ainda não tinham 
entendido o que estava acontecendo. Muita coisa já havia 
passado e Jesus já havia curado muita gente, Ele já estava 
começando a ficar famoso, todos já o conheciam. E muitos 
começaram a ficar incomodados com essa situação. Jesus 
perguntou aos apóstolos se eles se lembravam quando se 
repartiu cinco pães para cinco mil pessoas e se lembravam 
quantos cestos de pães haviam sobrado. Responderam que 
sobraram doze cestos de pães. Jesus, com isso, afirmava que dá 
os cinco sentidos para enxergarem e escutarem para formarem 
a Igreja. Os cinco pães distribuídos para as cinco mil pessoas é 
a Igreja que Jesus dá aos apóstolos e a nós. Jesus nos dá os 
sentidos da audição, do paladar, do tato, da visão, do olfato 
para a formação da Igreja, o número 12 representa a Igreja. E 
Jesus continuou fazendo lembrança de quando foi distribuído 
sete pães para quatro mil pessoas e que sobraram sete cestos. 
Refere-se, aqui, aos sete dons do Espírito Santo que animam a 
Igreja, que produzem a Igreja: são a sabedoria, a inteligência, o 
conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. 
Era disso que Jesus estava falando para aquelas pessoas. Por 
isso que Jesus afirmava que os apóstolos não estavam 
entendendo o que estava acontecendo, não entendiam que Ele 
criava uma Igreja sobre os cinco sentidos e os sete dons do 
Espírito Santo. A partir deste entendimento poderemos 
entender a Igreja humana que ora acerta, ora erra. E, por isso, 
não se pode esquecer que esta Igreja humana é assistida pelo 
Espírito Santo. Naquela época, Herodes que era o mandão, era 
muito amigo de uma casta de leigos que se chamavam fariseus. 
Eles não eram sacerdotes, eram leigos. A função daqueles 
leigos era tomar conta para que tudo fosse feito dentro da 
medida da Lei de Moisés. Era uma infinidade de coisas. Eles 
ficavam preocupados com minúcias, com coisinhas. O próprio 
Jesus transgredia muitas vezes essas leis, Ele curava nos 
sábados, Ele falava coisas que não estava naquele contexto dos 
fariseus. Porque Jesus fazia aquilo que para os fariseus eram 
transgressões? Porque nós não podemos ser estas pessoas 
duras de coração pois, assim, estaríamos perdendo coisas 
maravilhosas que acontecem em Jesus em razão de 
preocupação com coisinhas que são feitas ou não são feitas. Os 
fariseus eram leigos, eram aqueles leigos que ficavam 
prestando atenção para saber se os sacerdotes estavam fazendo 
as coisas certas, ou não. Essas pessoas que ficam vigiando para 
ver se os outros estão fazendo as coisas certas, ou não, perdem 
a grande oportunidade de examinarem a si mesmas, para 
saberem se estão no caminho errado ou certo. Perdem a grande 
oportunidade de examinarem as suas próprias consciências: 

para saberem se são capazes de perceberem os erros que estão 
cometendo, se aquilo que elas estão fazendo é o certo. Não 
podemos ser duros de coração. Jesus foi contra isso, Ele ficava 
triste com aquelas coisas feitas pelos fariseus. Hoje isto 
também acontece. Nós estamos cheios de fariseus do Século 
XXI. Cada Igreja tem o seu grupo. Estão sempre dizendo: “Ah! 
O padre fez isso, o padre não fez aquilo!”. Deus está aqui. Deus 
está em nossa presença e está curando o coração de muita 
gente! Por isso que Jesus disse assim: “Cuidado com o 
fermento de Herodes e cuidado com o fermento dos fariseus”. 
Que fermento é este? Naquela época, o fermento não era uma 
coisa muito boa não. Era considerado uma coisa falsa, pois não 
era o natural da massa. O fermento era visto, portanto, como 
um agente de corrupção. Tem gente que fica colocando o 
fermento dela em tudo quanto é lugar, achando que está 
fazendo a massa crescer, é o contrário, a massa cresce, mas ela 
diminui. Jesus foi muito claro no momento em que disse: 
“Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes”. Jesus 
tocou no assunto de Herodes porque Herodes era uma pessoa 
muito esperta. Ele adulava os fariseus para eles tomarem conta 
daquelas pessoas que não davam notícias para ele. Herodes 
fazia tudo que os fariseus queriam. E os fariseus ficavam 
prestando atenção nas minúcias de tudo e contavam para 
Herodes o que estava acontecendo. Isto tudo acontecia porque 
Herodes precisava de alguma coisa para poder atrapalhar 
aquela Igreja da época, no meio dos judeus. Como ele não via 
nada de errado, ele usava dos fariseus para fazer isto. Foi por 
isso que Jesus falou para ter cuidado com o fermento de 
Herodes e dos fariseus. Esse Evangelho é muito simples na sua 
concepção. Nós nos acostumamos a ter uma coisa muito cheia 
de lógica, muito certinha e, se não entrarmos no âmago do 
Cristo, nós não vamos entender o Evangelho. Jesus sempre 
falou que é o caminho, que é misericórdia e que se preocupa 
com aqueles que estão prestando atenção em coisinhas que não 
levam a nada. Este Evangelho nos dá um grande recado de 
Jesus, que serve para os dias atuais: cuidado com estes 
fermentos que ficam dentro de vocês, achando que coisinhas 
estão sendo desfiguradas. Deus quer nos dar a graça da 
compreensão, a graça da observação, a graça do coração solto 
para Deus. Isso pertence a todos nós. Todos nós temos direito à 
graça de Deus, principalmente da graça da compreensão. Estão 
me dizendo que eu estou colocando Jesus muito humano. Mas 
Jesus era humano. Jesus é Deus que quis se fazer humano 
também. Jesus quis nascer do seio da Virgem Maria. A única 
diferença é que Ele não tem o pecado e a gente fica aí 
arrastando pecados, arrastando os nossos fermentos que não 
levam a nada. Eu tenho absoluta certeza de que estes fariseus 
do século XXI vão todos morrer chatos, sozinhos, 
resmungando. Mas ninguém quer morrer assim, não é mesmo? 
Todos nós queremos morrer com a graça de Deus. 

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, em 1 7/02/2009, 
extraído do site www.espacomissionario.com.br)

aquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os Nadvertiu: “Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes”. Os discípulos 
diziam entre si: “É porque não temos pão”. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: “Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda 
não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes e, tendo ouvidos, não ouvis? 
Não vos lembrais de quando reparti cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços?” eles 
responderam: “Doze”. Jesus perguntou: “E quando reparti sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos vós recolhestes 
cheios de pedações?” eles responderam: “Sete”. Jesus disse: “E vós ainda não compreendeis?”.

As Más Influências (Mc 8,1 4-21 )



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 14 de fevereiro de 2017 
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No dia 06/02/2017, Samuel Victor
recebeu a 28ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus amados filhos, sacerdotes de Cristo!
Tornar Jesus presente no mundo é a missão de todos vocês, e 
através da luz do Espírito Santo é que a mente e o plano de 
Cristo estão sendo revelados na Igreja.
Jesus, por meio da Eucaristia, entra na Igreja para dar força a 
Seu povo.
É necessário, pois, deixar bem claro que ninguém, nem 
mesmo vocês, têm o direito ao sacerdócio; a escolha é de 
Cristo; tudo está inserido no plano dele, e Ele é o 
comandante.
Vocês foram convocados para liderar a Igreja de Cristo na 
verdade e para proteger as verdades desta Igreja. Desejo, 
portanto, que saibam que a missão da Igreja é evangelizar o 
mundo com os valores do Evangelho, e não permitir que o 
mundo a evangelize com os valores ditados pelo Diabo.
Vocês são a imagem de Jesus, o mesmo que deu a Pedro, o 
pescador, as chaves da Igreja.
Meus filhos amados, Eu sou a Mãe da Igreja e, como Mãe, 
não me calo diante de tantas incertezas, induzidas a vocês 
pelo príncipe deste mundo.
Eu rezo e peço a Deus por vocês.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.51)

Comentário: 
Nossa Senhora, nesta mensagem dirigida aos sacerdotes, fala 
claramente que o ministério sacerdotal pertence a Cristo, e 
somente Ele é o comandante. Deixa claro também que, na 
condição de Mãe da Igreja, ela fala exortando-nos a buscarmos o 
caminho certo. Temos que ajudar a Mãe de Deus, nesta tarefa.

Tornar Jesus presente no mundo
 é a missão de todos vocês

Terça-feira, 25 de outubro de 1994

eu Pai, que habitas o infinito, a minha Mescuridão de espírito necessita da luz de 
Tua misericórdia, para achar o caminho 

que me conduzirá à Tua morada celeste. Faz-me 
tranquilo(a), como o regato de água cristalina que 
corre refletindo Tua criação. Extasia meu intelecto 
com a Tua presença, para que todos percebam em 
mim a Tua grandeza e reconheçam, por isso, minha 
pequenez, diante de Tua sabedoria. Deixa-me 
entregue ao sabor da Tua vontade, para transformar 
minha existência num reflexo do amor e da 
confiança que nos dás, por seres nosso Pai que está 
no Céu.
Senhor da Criação, forja na minha alma a Tua ima-
gem e semelhança, pois desejo participar contigo da 
bem-aventurança, ao reconhecer-me como parte do 
Paraíso. Estende Tua santíssima mão até mim e tira-
me da lama da iniquidade, porque desejo amar-Te e 
adorar-Te sobre todas as coisas.
Amém.
Pai nosso que estais nos céus…

Raymundo Lopes

Senhor da
 Criação


