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Inteligência Multifocal

Deus

Inteligência Multifocal

Ano VI – Nº 264 – 21 de fevereiro de 2017

 
1) Quem é Deus?
2) O que é Deus?
3) Como confirmar Deus?
 
Um padre me fez a seguinte pergunta:
Qual a diferença entre um sacerdote e um psicólogo?
Eu respondi:
A diferença é que o sacerdote deseja conhecer e compreender a Deus, o psicólogo deseja que Deus 
nos conheça e nos compreenda.
 
Somos seres além dos trâmites da lógica. Quando somos abandonados pela sociedade, a solidão é 
superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão e insuportável.
 
Deus não tem pernas, olhos nem boca.
Deus não é homem nem mulher.
Deus é uma força criadora composta de três partes:
 
Eternidade ( o Pai )
Sabedoria ( Jesus )
Poder de criar inclusive o raciocínio no ser humano ( Espírito Santo )
 
Dessas três forças, emana todo o universo e a presença dessas forças é sentida  em qualquer parte 
onde podemos constatar como coisa criada, no material que conhecemos e naquelas que não 
conhecemos.
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São 7  as qualidades que Deus nos fornece como diferenciais a outras criaturas.
 
Autocrítica
É de quem se autoavalia, pondera seus atos, julga seus comportamentos, ajusta-se, autocorrige, reflete suas reações.
 
Deixamos de ser deuses para sermos humanos.
 
Resiliência
A capacidade de sobreviver aos problemas da vida,                  
superação de crises e adversidades, suportar dor, transcender obstáculos, administrar conflitos, contornar entraves, 
adaptar-se a mudanças.
 
Pega a tua cruz e siga-me, disse Jesus.

Altruísmo 
O amor ao próximo, desprendimento são o segredo da afetividade; capacidade de doar, de cuidar de quem nos cerca, 
grandeza de alma, bondade, compaixão. Protege-nos contra o estrelismo, em compreender quem falha, retira a 
pessoa do isolamento. As pessoas tornam-se sem fronteiras e desenvolvem a paixão pela humanidade.
 
Jesus disse: Ama os teus irmãos.
 
Eu 
Administração do intelecto e das emoções.
Nós nos posicionamos como administradores dos nossos sentimentos, gerenciadores de nossas inseguranças, dos 
nossos temores. Dos nossos medos e angústias, do humor triste, do ciúme, da agonia e da aflição.
Propicia terreno para cultivarmos tranquilidade, prazer, júbilo.
 
Conheçe a ti mesmo, pediu Jesus.
 
Debate de ideias 
É o alicerce da formação de pensadores, trabalha em equipe, troca esperanças.
Jesus estimulava a troca de ideias, seus amigos eram rudes, agressivos, instintivos, reagiam sem pensar, não tinham 
nenhum altruísmo e sem resiliência.
                                                 
Jesus se fez pequeno, para que nós fôssemos grandes.
 
Carisma
(Dom gratuito) do grego = Cham, quer dizer graça,
encantar, envolver, surpreender, administrar os outros e a si mesmo, afetividade, amabilidade. Vivemos melhor, 
curtimos a vida, superamos a rotina, rompemos os traumas. Ficamos deslumbrados com a vida. Não temos tempo 
para reclamar.
 
Dai de graça o que recebestes.
  
Intuição criativa
Libertamos o imaginário, expandimos a inventividade, produzimos conhecimento, alicerçamos o processo de 
observação. Ousamos, arriscamos, atrevemos, aventuramos. Fornece-nos subsídios para produzirmos soluções não 
vistas e saídas não enxergadas.

A maior vingança contra o inimigo é perdoá-lo e não odiá-lo.
Quem odeia o inimigo é inimigo de si mesmo.
 
Aprendemos a detectar qualquer ruído à nossa volta, mas não aprendemos a perceber as alarmantes explosões que 
ocorrem em nossa mente.
 
Não conhecemos nossa mente.
Não aprendemos a desarmar nossas bombas emocionais.
 

 Raymundo Lopes
Palestra feita em Porto Alegre
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Comentário do Evangelho 
este Evangelho Jesus fala sobre o nascimento da Igreja. NJesus atravessava a Galiléia. Galiléia era o ponto que 

ligava Jerusalém a uma outra parte de onde vinha muita gente. 
Ligava aquele ponto central a uma porção de coisas. Portanto, 
se Jesus atravessou a Galiléia é porque Ele estava vindo 
daquela parte de Jerusalém. Ele estava atravessando todo 
aquele ponto de convergência, todo aquele ponto de união da 
Galiléia, mas para estar do outro lado. Jesus não queria que 
ninguém soubesse disso, porque ele estava aproveitando esta 
travessia, esse ponto de referência, para falar e ensinar aos 
discípulos sobre a Sua Igreja. Jesus reservava aquele momento 
para falar com os discípulos e por isso disse-lhes que queria 
conversar com eles e não queria que ninguém soubesse. Jesus 
disse-lhes que: “O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos 
dos homens e eles o matarão, mas três dias após a sua morte ele 
ressuscitará”. É claro que os apóstolos ficaram preocupados. 
Que idéia é essa do Cristo? Quem é esse Filho do Homem que 
vai ser morto e três dias depois vai ressuscitar? Esta atitude 
daqueles homens mostrava a Igreja que estava começando, 
estava verde e não estava conseguindo entender nada, ainda. 
Por isso que Jesus pediu que não queria muita gente com ele, 
queria conversar em particular com os discípulos. O choque de 
pensamentos entre o humano e o Divino foi esse: como 
entender que o Filho do Homem vai ser entregue, eles o 
matarão, mas três dias depois o terão de volta? É claro, a Igreja, 
que estava nascendo não entendeu. Eles chegaram em 
Cafarnaum. Estando em casa (interessante, Marcos é o único a 
colocar no evangelho que Jesus fala assim) quer dizer, no Céu, 
estando no Céu, três dias depois. Olha só como Jesus jogou a 
coisa prontinha para eles, o Filho do Homem vai ser entregue, 
eles o matarão, três dias depois ressuscitará. Depois estando no 
céu, quer dizer, estando em casa, Jesus, já no Divino, já 
naquela estrutura toda colocada como divino, Ele pergunta a 
Igreja: O que vocês estão discutindo? Isso é terrível! Se nós 
quisermos entender bem tudo isso vamos ver o Cristo 
Divinizado, o Cristo Glorioso dizendo: - O que vocês estão 
discutindo? Quer dizer que vocês, Igreja, estão discutindo 
comigo Divino, que conheço tudo! Percebo e sei muito bem o 
que vocês estão falando! Ali, naquele momento, eles estavam 
discutindo uma coisa crucial na Igreja de hoje, quem é a maior, 
a Igreja humana? Jesus fez essa pergunta a eles e continua 
fazendo a mesma pergunta à Igreja hoje: - O que vocês estão 
discutindo? Eles responderam: - Nós estamos discutindo quem 
é o maior na Igreja, quem é o Bispo, quem é o Cardeal quem é o 
padre, quem é o sacristão, quem reza Ave-Maria, quem não 
reza! Quem defende a Eucaristia, quem não defende! É isso 
que estamos discutindo. Nós queremos saber qual o nosso 
lugar na Igreja humana. Jesus sentou-se, chamou os doze, quer 

dizer, chamou a Igreja e disse-lhe que ”Se alguém quiser ser o 
primeiro que seja o último de todos e seja aquele que serve a 
todos”. Jesus estava falando que, Se eles traçarem uma linha de 
várias formas, o primeiro no ponto inicial da linha coloca-se 
primeiro e, no traço do meio daquela linha, é a morte, quer 
dizer, a Igreja humana caminha e ela atravessa pela morte e vai 
dar de cara com a Igreja divina não é isso? Não tem jeito 
porque do outro lado você acerta ou você estraga tudo. Então 
nesse caminhar da Igreja humana nesse ponto de convergência 
do nosso nascimento até a morte, todo mundo quer ser o 
primeiro, mas esse primeiro termina na morte, não tem jeito, a 
morte é o ponto de referência onde termina todos os viventes. 
Então por isso que Jesus falou assim: “Se vocês quiserem ser 
os primeiros, sejam os últimos”. Porque, naquele ponto da 
morte, será o primeiro na vida eterna. É muito fácil de entender 
isso! Se você quer ser o primeiro, seja o último aqui para você 
ser o primeiro na linha de convergência da Igreja Divina. Você 
nasce, você quer ser o primeiro, não fica preocupado, seja o 
primeiro na hora da morte que, às vezes, sairá como o primeiro 
na igreja Divina, é isso que Jesus esta falando. Em seguida, 
Jesus pegou uma criança no meio deles, quer dizer, pegou a 
Igreja pequenina nascendo no meio deles, colocou-a no colo e, 
abraçando-a, fala assim: “Quem acolher em meu nome uma 
dessas crianças é a mim que está acolhendo”. Se vocês 
acolherem essa Igreja que está nascendo no meio de vocês, é a 
mim que estão acolhendo. E depois ele completa: “Quem 
acolher esta criança, esta acolhendo não a mim, mas aquele 
que me enviou”. Jesus, aqui, nos dá a característica da Igreja 
nascendo. Nesta parte do Evangelho de Marcos é Jesus falando 
sobre a Igreja nascente e mostrando como devemos agir. Nessa 
linha do meio da morte se você é o primeiro, até lá você será o 
ultimo. Seja o ultimo aqui, para ser o primeiro lá, porque o 
Divino vem ao contrario do humano. Ele vem contra a morte. 
Nós primeiro precisamos morrer para iniciar uma vida, você 
não inicia primeiro se você for o primeiro no inicio. Se você é o 
primeiro no inicio como que você vai chegar a ser primeiro na 
hora da morte! Você terá que fazer o contraria, seja o último, 
nascendo primeiro aqui, que aí, você poderá ser o primeiro lá, 
caso contrário, não tem jeito. É muito simples este Evangelho, 
basta observar direitinho o que Jesus está falando sobre o 
nascimento da Igreja. Quem acolher esta criança, quem 
acolher isto que estou falando, estará me acolhendo. E quem 
acolher dessa forma estará acolhendo a meu Pai que esta no 
céu. Jesus está colocando muito claro aqui, que nós temos que 
respeitar e entender a Igreja divina, a Igreja humana, enfim 
toda Igreja.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, em 21/02/2006)

aquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava Nensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: “O Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 
três dias após sua morte, ele ressucitará”. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. 
Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: “O que discutíeis pelo caminho?” Eles, porém, ficaram 
calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse: “Se alguém quiser 
ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos!” Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, 
abraçando-a, disse: “Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está 
acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou”.

O Nascimento da Igreja (Mc 9,30-37)



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 21 de fevereiro de 2017 
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No dia 20/02/2017, Maria de Fátima
recebeu a 29ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Filhos amados! 
Apesar da resistência de muitos, estou criando no mundo 
uma poderosa cadeia de fé, que culminará num grande 
derramamento do Espírito de Deus sobre a humanidade.
Farei estabelecer em toda a terra uma grande corrente de 
espiritualidade. Para isso é necessário que peçam e recebam 
o Espírito Santo e, fortificados por Ele, possam fazer 
barreira à onda maligna da incredulidade que ameaça 
escravizar o mundo.
O Céu os visita, e bendito é aquele que crê, sem jamais ter 
visto coisa alguma. Muitos creram porque me viram. 
Entretanto, é plano do Céu que Eu impulsione a fé, dando 
sinais em diversos locais da terra, para que encontrem, com 
maior rapidez, o caminho da espiritualização.
Quando Jesus repreendeu Tomé, porque somente acreditou 
depois que viu, é porque quis dar ao mundo o verdadeiro 
sentido de nossa jornada na terra. Temos que servir a Deus 
em espírito, para termos condições de fazer maravilhas na 
matéria, impulsionados pela fé.
Jesus já forneceu à humanidade provas bastantes de Sua 
divindade. Cabe-nos agora valorizá-las em espírito, para 
que possamos transformar a terra num grande oásis de paz.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

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

Comentário: Maria nos pede para crermos, isto é, termos fé em 
suas mensagens e sinais, mesmo não tendo a graça de vê-la. É 
claro que tudo seria mais fácil se pudéssemos, na verdadeira 
acepção da palavra, conversar com Maria, mas os planos do Céu 
não são os nossos, e temos que acreditar pela fé. Alguns, 
evidentemente, gozam desse privilégio, o que absolutamente não 
é indício de santidade. A santificação dessas pessoas provém da 
visão, não a visão da santidade. Jesus já nos deu fartas provas de 
Sua divindade. Agora só nos resta o caminho da fé, para, com ela, 
transformarmos a terra num reduto de paz.

O Céu os visita, e bendito é aquele 
que crê sem jamais ter visto

Terça-feira, 16 de abril de 1996

Ao Pai Todo-Poderoso 

Pai Todo-Poderoso, és a luz diante de minha 
escuridão, és a sabedoria diante da minha ignorância, 
és a personificação da grandeza da minha pequenez. 
Meu Pai Celeste, invade meu espírito com Teu 
Espírito, para que eu possa discernir quão finito eu sou 
diante do Teu infinito poder.
Amém.

Ao Filho de Deus

Meu Jesus, Tu és o amor e eu sou, diante do Pai 
Celeste, o reflexo do desamor. Tu és a bondade e eu Te 
retribuo com a maldade, que teima em brotar no meu 
coração endurecido pelo pecado. Meu Jesus, anima 
minha alma, enfraquecida e escurecida, com a luz da 
Tua presença, e faz renascer o esplendor da confiança, 
para que eu possa entender e aceitar os Teus desígnios. 
Meu Jesus, atua no meu corpo, para que o meu espírito 
possa almejar encontrar-Te no eterno.
Amém.

Ao Espírito de Deus

Espírito Celeste, quero receber-Te em minha alma, 
como um bálsamo que acalma meu íntimo agitado 
pelo pecado da soberba. Desce, Espírito do Amor, 
para livrar-me do desamor. Desce, Espírito da 
Sabedoria, para livrar-me da ignorância sobre as 
coisas do Céu. Desce, Espírito da Pureza, para livrar-
me da impureza do pecado, e faz-me casto(a) para 
enfrentar a luxúria dominante, mascarada pelo 
progresso sem Deus. Deixa descer sobre mim uma 
ínfima partícula do Teu poder curador, e faz minha 
alma translúcida como o mais puro cristal. Faz-me 
digno (a) de ser reconhecido (a) como a imagem e 
semelhança do Deus, Criador de todas as coisas.
Amém.


