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Ano VI – Nº 272 – 02 de maio de 2017

Um povo de alta linhagem
E o Espírito dá-lhe a vida nas águas fecundas
Pecadora, desce até a fonte sagrada para lavar teu 
pecado
Desces encanecida e sobes com nova juventude
Nada mais separa Yeshua, eles já são um.
 
Pois um batismo de fogo, um Espírito e uma fé
Na gruta Miryam gera com virginal fecundidade
Aquele que ela põe no mundo
Pela virtude do Espírito.
 
Se queres ser puro, lava-te nas águas de Miryam
Qualquer que seja a tua falta,
Pecado de origem ou falta pessoal
Aqui está Miryam, a fonte da vida que banha
O universo todo.
 
Ela brotou das dores de Yeshua
Esperem o Reino os que nasceram de Miryam
Não basta nascer para chegar a Deus.
 
Que ninguém se assuste do lugar
Ou do peso de suas faltas
Será santo quem nascer de Miryam.
 

 
Raymundo Lopes

Miryam nasceu
 para o Céu



aquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: “Que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obra Nfazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: “Pão do céu deu-lhes a comer”. Jesus 
respondeu: “Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai 

que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”. Então pediram: 
“Senhor, dá-nos sempre desse pão”. Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e 
quem crê em mim nunca mais terá sede”.

odo o Evangelho, tanto faz parábolas ou fatos, tem sempre uma moldura que é a Trindade. É a marca registrada Tdo Evangelho. Os apóstolos provavelmente não sabiam disso. Eles, inspirados por Deus, foram escrevendo 
sem saber exatamente o que estavam fazendo. O importante era abrir o coração.

A oração é uma janela que Deus deixou, aberta, para nós. Quando deixamos aberta essa janela, conseguimos perceber 
toda aquela comunicação com Deus. Os apóstolos souberam muito bem abrir a janela para Deus e assimilaram todo o 
encanto do Evangelho.
Jesus, nessa passagem, falava do alimento do espírito. Ele queria dizer àquelas pessoas intelectualizadas e 
espiritualizadas da época e impregnadas pela razão: “Nem só de pão vive o homem”. Jesus falava uma coisa, eles 
entendiam outra. Eles falavam do pão, do maná que Moisés recebeu no deserto. Jesus explicava que o maná que veio 
do céu, Deus mandou para alimentar o estômago das pessoas. E, depois, Deus quis deixar o bom vinho por último, (Jo 
3,10), porque o bom vinho é o próprio Jesus. Ele era o alimento. Ele disse: “Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue tem a vida eterna”. Isto é, a minha carne tem que ser comida, o meu sangue tem que ser bebido. Deus permite 
que comamos e bebamos tudo aquilo que Jesus nos apresenta, no oferece. Era isso que Ele tentava explicar.
Este relato apresenta uma estrutura onde Jesus repete três vezes: “Ressuscitá-lo-ei no último dia”. Todas as três 
citações têm um significado e nelas está contida toda a síntese desse Evangelho.
A primeira citação: “Todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia”, quer 
dizer, todo aquele que vê o Filho e acredita n`Ele faz a vontade do Pai, e a vontade de Deus é de que o plano da salvação 
nos coloque diante d’Ele, ressuscitados.
Portanto, a primeira condição é acreditar e ter fé. E quem suscita, cria, faz isso para as pessoas, é Deus Pai. A vontade do 
Pai é que está ali. E a vontade é que acreditemos em Jesus e Ele ressuscitar-nos-á no último dia. A primeira condição é 
ditada pelo próprio Pai, para que no último dia possamos voltar àquele corpo glorioso que perdemos.
A segunda citação: “Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair; e eu o ressuscitarei no último dia”. 
Este é o Filho. Ninguém pode vir a Mim (Jesus), se o Pai, antes condicionado à fé, não nos atrair. Se Ele não permitir 
que convertamos, não vamos nunca conhecer o Filho. Jesus, aqui, está falando d’Ele mesmo, a segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade: o Filho. “...
e Eu o ressuscitarei no último dia”.
A terceira citação: “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último 
dia.” Isto é o alimento do espírito. E é o Espírito Santo quem nos dá este discernimento. É a terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade quem nos dá o entendimento deste mistério.
Nesse relato, aparentemente confuso, Jesus dá a dica perfeita. Primeiro: tenham a fé, que é o Pai. Segundo: “somente 
pela conversão verdadeira, dada pelo Pai, é que conhecerá a mim, o Filho”. Terceiro: “Quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia.”, quer dizer, o Espírito Santo, o discernimento, 
a elevação do espírito; porque ninguém vai comer ou beber sangue de ninguém. É o discernimento do espírito.
O Evangelho não deve ser fragmentado para que não se perca uma coisa tão bonita onde Jesus dá a entender assim: 
tenham fé no Pai, que Ele atrairá vocês no Filho, para que o Espírito Santo os receba e Eu ressuscitá-los-ei no último 
dia.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes)
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Comentário do Evangelho (Jo 6, 30-60)

Pela Santíssima Trindade Alcançaremos a Ressurreição (Jo 6,30-35)
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Somos seres espirituais passando 
por uma experiência humana 

 A religião não é apenas uma, são centenas.
A espiritualidade é apenas uma.
A espiritualidade é encontrar Deus em Nosso Interior durante a vida.
Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual? 
Somos seres espirituais passando por uma experiência humana.

 A religião é para os que dormem. 
A espiritualidade é para os que estão despertos. 
 A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados.
A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua Voz Interior.
  A religião tem um conjunto de regras dogmáticas.
A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo.
 A religião ameaça e amedronta.
A espiritualidade lhe dá Paz Interior. 
 A religião fala de pecado e de culpa. 
 A espiritualidade lhe diz: "aprenda com o erro".. 
 A religião reprime tudo, te faz falso. 
A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro! 
  A religião não é Deus. 
A espiritualidade é Tudo e, portanto é Deus. 
 A religião inventa. 
A espiritualidade descobre.
 A religião não indaga nem questiona. 
A espiritualidade questiona tudo. 
  A religião é humana, é uma organização com regras. 
A espiritualidade é Divina, sem regras. 
  A religião é causa de divisões.
A espiritualidade é causa de União.
 A religião lhe busca para que acredite.
A espiritualidade você tem que buscá-la.
  A religião segue os preceitos de um livro sagrado.
A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. 
 A religião se alimenta do medo.
A espiritualidade se alimenta na Confiança e na Fé.
 A religião faz viver no pensamento.
A espiritualidade faz Viver na Consciência.
 A religião se ocupa com fazer.
A espiritualidade se ocupa com Ser.
 A religião alimenta o ego.
A espiritualidade nos faz Transcender. 
 A religião nos faz renunciar ao mundo.
A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele.
 A religião é adoração. 
A espiritualidade é Meditação.
 A religião sonha com a glória e com o paraíso. 
A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. 
 A religião vive no passado e no futuro. 
A espiritualidade vive no presente. 
 A religião enclausura nossa memória.
A espiritualidade liberta nossa Consciência. 
 A religião crê na vida eterna. 
A espiritualidade nos faz consciente da vida eterna.
 A religião promete para depois da morte.

Pierre Teilhard de Chardin Nascido em Orcines, 1 de maio de 1881 — Falecido em Nova Iorque, 10 de abril de1955 que foi um 
padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês que tentou construir uma visão integradora entre ciência e teologia.

Raymundo Lopes
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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 02 de maio de 2017 

O Raiar do Sol
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No dia 01/05/2017, Vedra Teixeira
recebeu a 35ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Orem pelos doentes e entreguem-nos a Jesus
Terça-feira, 06 de setembro de 1994 Pai amado, o meu nada está diante de Teu poder 

pedindo a misericórdia de Tua presença. Pai 
amado, livra-me da discórdia, dando-me a 

capacidade de amar.
Pai amado, livra-me da ignorância, dando-me a 
sabedoria e o discernimento.
Pai amado, livra-me da intranquilidade, dando-me a 
paz que provém do Céu que criaste para me receber na 
eternidade.
Pai amado, livra-me da aridez, dando-me a capacidade 
de perceber a doçura de Teu olhar em toda a criação, e 
ver que Tu estás presente em todos os atos de minha 
vida.
Pai amado, livra-me da cegueira de espírito, fazendo-
me enxergar, dentro de mim, Tua imagem e 
semelhança, respeitando por isso meus irmãos.
Pai amado, livra-me do perigo de Teu afastamento, por 
estar em pecado, abraçando a iniquidade.
Pai amado, o meu nada, agradecido, se prostra a Teus 
pés, adorando Tua preciosa presença nesta pequenina 
hóstia, e Te dá toda a minha sujeira, para que a lave em 
Teu precioso Sangue. Amém.

Corpus Christi

<asd>

Meus amados filhos!
O homem doente experimenta, na enfermidade, sua 
impotência, e lhe é dado conhecer seus limites. Isto 
deve provocar nele uma busca de Deus e não a 
incredulidade ou o desespero.
Ora, recebemos do Senhor nosso Deus a incumbência 
de curar os enfermos, através da fé. Esta força 
poderosa, que arrebata da mão de Satanás a alma 
angustiada e afastada do caminho da salvação, é o 
Cristo, Aquele que nos traz a saúde do corpo e da alma.
Assistimos, no crepitar das últimas chamas deste 
século, a uma humanidade agonizante dos bons 
costumes. É necessário ungi-la, com a graça do 
Espírito Santo, para que possa tomar consciência do 
poder curador de Jesus. Ele nos convida, com Seu 
exemplo, a tomar cada um a sua cruz, e que 
participemos de Sua compaixão e de Sua força 
restauradora da saúde do espírito.
Cristo ressuscitado renova, a cada instante, o convite 
para que expulsem os demônios e curem os enfermos 
em seu Nome.
Meus filhos queridos, meus amados sacerdotes, orem 
pelos doentes e entreguem-nos a Jesus, para que sejam 
aliviados de suas faltas.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.122) 

Comentário: Observem que a Mãe de Deus, neste discurso, nos fala 
sobre o Sacramento da Unção dos Enfermos. Entretanto, ela aborda o 
tema de uma maneira mais abrangente, chamando a atenção para uma 
humanidade agonizante. Diz-nos que Jesus é a força poderosa que 
restaura nosso corpo e espírito. Ela nos pede para orarmos pelos doentes. 
Isto nos conforta, porque confirma, com tais palavras, o poder da oração.


