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e origem muito antiga, a existência e importância Dde Miguel foram assimiladas por diversas 
religiões e culturas cada uma a seu modo.

 
Aos poucos foram aparecendo santuários e castelos em sua 
homenagem.
 
Saiba como algumas crenças reconhecem o arcanjo.
 
Os primeiros santuários cristãos dedicados a Miguel 
começaram a aparecer no século quarto.
 
Conhecido como anjo da cura, era venerado na Frígia, que 
anos depois se tornaria Turquia.
 
O templo mais antigo e conhecido do Oriente era chamado 
de Michaelion, associado com as águas medicinais.
Sua construção foi iniciada no século quarto pelo 
Imperador Constantino I.
 
Com o passar dos anos, Miguel passou a ser reconhecido 
também como protetor e líder do exército de Deus, contra 
as forças do mal, passando a ser representado como um 
guerreiro em batalha.
 
A importância de Miguel é tamanha que recebeu o título de 
santo sem ter passado pelo processo de canonização.
 
Os ortodoxos lhe deram o título de Comandante Supremo 
das Hostes Celestiais.
 
A São Miguel são dados quatro papéis principais.
 
Primeiro como comandante do exército de Deus e modelo 
angélico para as virtudes de guerreiro espiritual.
 
Em seguida como anjo responsável por levar as almas dos 
falecidos para o Céu.
 
Em terceiro pesa as almas em uma balança.
 
Por último como patrono do povo escolhido no Antigo 
Testamento e  guardião da Igreja.
 

Raymundo Lopes

Miguel
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Comentário do Evangelho  (Jo 8,21-30 e Jo 14,1-12)

aquele tempo, disse Jesus: “Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, Nvós não podeis ir”. Os judeus comentavam: “Por acaso, vai-se matar? Pois ele diz: 'Para onde eu vou, vós não 
podeis ir'? Jesus continuou: “Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste 

mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos 
pecados”. Perguntaram-lhe, pois: “Quem és tu, então?” Jesus respondeu: “O que vos digo, desde o começo. Tenho 
muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte 
dele é o que falo para o mundo”. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: 
“Quando tiverdes elevado o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas 
falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o 
que é de seu agrado”. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele.”

sses capítulos de João nos apresentam, aparentemente, uma contradição. Na primeira parte, Jesus diz: "Eu vou Ee vós me procurareis e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou vós não podeis ir." Na segunda, Ele diz: 
"Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e 

quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, 
estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho."
A diferença que existe está entre as palavras ir e estar.
No cap. 8, quando diz: "Para onde eu vou vós não podeis ir.", Ele fala de Sua divindade, para a qual não podemos ir, 
pois nela não penetramos, a ela não chegamos.
No cap. 14 diz assim: "…vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também." 
"Toda a expectativa da Igreja apóia-se nesta promessa." Mas que outra leitura se extrai dela? Aqui Jesus fala de Sua 
própria humanidade, da qual nós podemos participar. Na bem-aventurança seremos plenamente humanos e perfeitos. 
Jesus ainda diz: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." Isto tem um sentido amplo, ou seja: a casa de Deus, toda a 
Sua criação, onde os anjos foram criados e atuam… Aí Ele estará na Sua dupla natureza, divina e humana; nesta, 
naturalmente, em estado glorioso, onde também poderemos estar. Podemos, ainda, assim entendê-la: "Na casa do Pai 
as moradas são infinitas, e Jesus as preparou para que sejam recebidos conforme suas obras."
Isto é o que Ele nos fala nestes trechos, nos quais não há, na verdade, contradição. No primeiro, Jesus fala de Seu lado 
divino e no segundo de Seu lado humano. No divino não podemos habitar, pois morreremos em nosso pecado. Este 
está reservado à Trindade Divina. Só Ela tem esta natureza. No humano, aí sim, podemos habitar, somos dessa 
natureza. Nela formaremos com Jesus seu Corpo Místico.
João nos mostra, portanto, o lado divino e humano de Jesus e de que forma podemos estar nEle e com Ele.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", pág.182-183)

Na Casa do meu Pai 
há muitas moradas (Jo 8,21-30)

Na Casa do meu Pai 
há muitas moradas (Jo 8,21-30)
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os olhos de muitos, talvez fosse um Amaníaco, mas não era arrogante. Se era 
louco, era um louco de Deus de uma tal 

maneira que não havia margem para pensar em 
blasfêmia. Tributava toda honra a Deus, tanto assim 
que um homem que se dirigiu a ele chamando-o de 
Bom Mestre, obteve a resposta:
Não me chames bom, somente Deus é bom.
 
Mas, em contraste, seu modo de rezar mostrava quão 
confidencial era seu convívio com esse Deus.
 
Dirigindo-se a Ele nas fórmulas costumeiras dos 
salmos e outras orações, sempre lhes imprimia uma 
nota de cunho pessoal, chamando Deus de Abba.
 
A palavra pertencia ao vocabulário infantil  e 
significava meu paizinho - papai.
 
Não há indicação de que um judeu se tenha dirigido a 
Deus nesses termos. Existe um texto donde se deduz 
que as crianças falavam com Deus nessa linguagem 
infantil e Yeshua, homem feito, teria conservado a 
expressão Abba nas orações; era algo inédito e era 
isso que caracterizava Yeshua.
 
Característica também era a tentativa de fazer com 
que os homens estabelecessem com Deus as mesmas 
relações íntimas, chamando incansavelmente sua 
atenção para  Pai do Céu.
 

Raymundo  Lopes

Yeshua



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 04 de abril de 2017 
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No dia 03/04/2017, Sidney José
recebeu a 32ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus filhos amados!
Somente ao Senhor nosso Deus pertence a vida, e 
qualquer ato que leva a interrompê-la é ilícito e 
constitui pecado grave.
É necessário lembrar a vocês que todos fomos criados à 
imagem e semelhança de Deus, e que o assassinato é 
contrário à respeitabilidade da pessoa humana e, 
simultaneamente, ao amor do Criador?
A raça humana está se deixando levar pela violência; 
vocês estão se tornando inimigos! Quando a 
desesperança se instala, instigada pelo Diabo, recorre-
se ao suicídio, e Deus com isto é gravemente ofendido.
Do aborto à eutanásia estende-se a imensa tragédia 
humana, onde delibera-se sobre aquilo que não nos 
cabe decidir, que é a vida.
Do escândalo às guerras e corridas armamentistas; do 
ódio ao desejo de vingança, transgride-se, com 
insolência, a ordem do nosso Pai que está no Céu: não 
matarás.
Se quiserem ser chamados filhos de Deus, Eu lembro a 
vocês: dêem ênfase a toda chance, para se promover a 
paz na terra. 
Amem-se, para que mereçam ser chamados filhos da 
mansidão e não da violência.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.111) 

Comentário: Nossa Senhora dá muita ênfase ao tema: Não 
matarás. Ela, numa exclamação eloqüente, fala que estamos nos 
tornando inimigos. Será a paz na terra uma conquista impossível? 
Vamos refletir sobre isto?

Não matarás
Terça-feira, 12 de julho de 1994

enhor bom Deus, estamos aqui, humildemente, STe pedindo que tenhas misericórdia das almas 
dos fiéis que padecem no Purgatório; são 

irmãos e irmãs que viveram na terra e, por descuido, 
deixaram de fazer Tua vontade, por isso foram 
privados de Tua presença.
Tem pena deles, Te pedimos mais uma vez, com 
humildade. E, em resposta a Teu amor para conosco, 
Te oferecemos um Pai-Nosso, que, temos certeza, irá 
fazer com que essas almas sejam objeto de Teu olhar. 
Amém.
Pai nosso que estais nos céus,…
Agradeço a Deus por me ter criado e permitido que 
abra meus olhos e veja a beleza da criação.
Agradeço a Deus por permitir que deixe cair em meu 
rosto, em minhas mãos e meus pés a água que purifica.
Agradeço a Deus por sentir na boca o alimento que me 
nutre.
Agradeço a Deus por me mostrar que existem pessoas 
mais sábias do que eu, e com elas eu possa aprender 
muitas coisas mais.
Agradeço a Deus por deixar que eu ande e trabalhe, 
para que outros possam desfrutar de tudo isso que 
sinto em meu coração.

Raymundo Lopes

Oração pelas 
almas do Purgatório

Oração pelas 
almas do Purgatório

<asd>


