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Durante muito tempo reinou
 grande controversia em torno

 do Sudario de  Turim.

Ano VI – Nº 275 – 16 de maio de 2017

onforme a tradição, essa antiga peça de Ctecido envolvia o corpo de Yeshua 
quando ele foi tirado da cruz, e até hoje 

guarda as marcas leves e inequívocas das 
costas e da frente de uma figura humana de 
tamanho inteiro. No decorrer dos anos tem 
havido muita especulação sobre como a 
imagem se formou, os céticos dizendo tratar-se  
de uma farsa inteligente e os crédulos 
afirmando ser uma coisa sobrenatural.
 
Um grupo de cientistas recebeu permissão 
para fazer um estudo exaustivo do Sudário 
usando todo o tipo de equipamento moderno 
para realizar testes físicos, químicos e 
biológicos.
 
O objetivo desses cientistas era o de explicar 
de uma vez por todas a origem da imagem e 
consequentemente resolver a controvérsia.
 
Agora, anos depois, eles completaram a 
pesquisa.
 
Neste fascinante relato eu mostro como esses 
testes concluíram que o tecido é antigo, que a 
imagem combina de todos os modos com a de 
um homem que foi crucificado e que manchas 
de sangue são realmente de sangue humano.
Assim sendo, o Sudário não é uma farsa.

Raymundo Lopes
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O Sudário é anatomicamente exato, está de acordo com o que sabemos. 
É um retrato exato da morte de Yeshua.
Torna real que este homem foi espancado, acoitado e crucificado.
Assim a história está toda aí.
Se o Sudário é autêntico ou não não vem ao caso.
O que você tem é o Evangelho, a história de Yeshua crucificado posta diante de você em detalhes para ver, 
apreciar e refletir.
Quem o fez é irrelevante. 
Portanto, a resposta final não é realmente crucial, exceto como um exercício desafiador.

Raymundo Lopes

Sobreposição entre as duas imagens

Rosto de Yeshua

Desenho elaborado em 1935 
com base no Sudário de Turim.
Segundo Nossa Senhora, é o que 
mais se aproxima do rosto de Jesus.

Sudário de Turim
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Pediram-lhe para informar qual era sua profissão. Ela hesitou, sem saber como se classificar.
 
– O que eu pergunto é se tem algum trabalho, insistiu o funcionário.
 
– Claro que tenho um trabalho, exclamou. Sou mãe, disse.
 
– Nós não consideramos mãe um trabalho. Vou colocar dona de casa, disse o funcionário friamente.
 
Não voltei a lembrar-me desta história até o dia em que me encontrei em situação idêntica.
A pessoa que me atendeu era obviamente uma funcionária de carreira, segura, eficiente, dona de um título 
sonante.
 
– Qual é a sua ocupação, perguntou.
 
Não sei o que me fez dizer isto. As palavras simplesmente saltaram-me da boca para fora:
 
– Sou Doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas, falei à funcionária.
 
A funcionária fez uma pausa, a caneta de tinta permanente a apontar para o ar, e olhou-me como quem diz que 
não ouviu bem. Eu repeti pausadamente, enfatizando as palavras mais significativas. Então reparei, 
maravilhada, como ela ia escrevendo, com tinta preta, no questionário oficial.
 
– Posso perguntar, disse-me ela com novo interesse: o que faz exatamente?
 
Calmamente, sem qualquer traço de agitação na voz, ouvi-me responder:
 
– Desenvolvo um programa de longo prazo, em laboratório e no campo experimental. Sou responsável por uma 
equipe e já recebi quatro projetos. Trabalho em regime de dedicação exclusiva. O grau de exigência é a nível de 
24 horas por dia.
 
Houve um crescente tom de respeito na voz da funcionária, que acabou de preencher o formulário, levantou-se, e 
pessoalmente abriu-me a porta. Quando cheguei em casa, com o título da minha carreira erguido, fui recebida 
pela minha equipe. Do andar de cima, pude ouvir meu novo experimento, um bebê, testando uma nova 
tonalidade de voz. Senti-me triunfante!
 
                                Maternidade… Que carreira gloriosa!
 
Assim, as avós deviam ser chamadas doutora-sênior em desenvolvimento infantil e em relações humanas, as 
bisavós doutora-executiva-sênior em desenvolvimento infantil e em relações humanas e as tias doutora-
assistente.
 

FELIZ DIA das MÃES

Uma mulher foi renovar  sua carteira de motorista. 



O Raiar do Sol

Deus sabe quais são os tempos 
em que devo estar com vocês

Terça-feira, 19 de março de 1996

Meus filhos queridos! 

A vontade do homem justo, em contraposição à do ímpio, 
será certamente o reflexo da vontade do Pai, que está no 
Céu. Portanto, vigiem e orem, para que Deus os cure da 
cegueira do espírito e lhes mostre Sua luz.
A humanidade, hoje impregnada de fariseus, questiona a 
autoridade do Céu em abrir-lhes os olhos, através de 
minhas constantes visitas à terra.
Quantos, à margem da vida, necessitam da mão que os 
cure da desesperança, e esses fariseus nada fazem, em 
nome de uma desumana burocracia! Esquecem 
facilmente dos ensinamentos de Jesus e, num ato omisso, 
engavetam o que ensina o Evangelho, em prol de uma 
falsa obediência, que nada mais é do que a defesa de 
interesses próprios, e às vezes até obscenos.
A Palavra de Jesus será, nestes tempos, mais do que 
nunca, a Luz que os conduzirá aos caminhos de encontro 
à inteligência maior, que é Deus.
Deus sabe quais são os tempos em que devo estar com 
vocês, e estes estão sendo determinados por Ele, 
independente da vontade dos homens.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘uma voz que fala aos meus ouvidos’ p. 210)

Comentário: Nossa Senhora nos adverte que vivemos cercados de 
fariseus, os quais, levados por obscuros interesses, engavetam a Palavra de 
Deus em proveito próprio. Pede que oremos, para que Deus nos mostre o 
caminho da Luz, nos estenda as mãos e nos tire da desesperança. Por fariseus 
devemos entender todos os que, leigos ou mesmo sacerdotes, alegando uma 
falsa obediência, nos exortam a deixarmos de lado o Sublime e o Divino e 
optarmos pela “secura” da razão afastada de Deus.

lha com carinho para o Papa Bento XVI e para o OCardeal Francisco.
Dá-lhes sabedoria para conduzirem a Igreja Romana, 
segundo o Evangelho, e coragem para lidarem com os 
desafios do mundo atual. Que eles sejam teus servidores, 
sejam para todos um pai amigo, aberto e generoso para 
acolher as angústias e tristezas do povo, mas também suas 
esperanças de tempos melhores e vida mais digna.
Concede sempre a eles fortaleza nas dificuldades, 
suficiente luz nas incertezas, conforto nas horas de solidão 
e otimismo em todas as circunstâncias.
Abençoa-os, Senhor!
Que a simplicidade e o testemunho de suas vidas 
despertem, em cada pessoa, sincero desejo de maior 
comunhão em Deus e com os irmãos e irmãs.
Não os deixes nunca sozinhos, Senhor; e que nós, 
sensíveis às suas necessidades espirituais e materiais, os 
acompanhemos sempre com nossa oração solidária e 
nosso amor filial. 

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 28 de fevereiro de 2017 
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No dia 15/05/2017, Dimas Afonso
recebeu a 37ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus


