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Ano VI – Nº 277 – 30 de maio de 2017

  Eu ainda não havia lido a Biblia, conhecia sim
 algumas passagens, mas apenas por ouvir falar.

Ano VI – Nº 277 – 30 de maio de 2017

 

Fui aluno em colégio católico, e nas aulas de religião nos ensinaram que Deus se zanga com nossos erros por 
menor que sejam, por isso tínhamos que nos confessar com frequência a um padre duas ou até três vezes por 
semana.

 
Nessas aulas nos ensinaram que toda manifestação incomum era obra do demônio, sua constante presença nos livros de 

catecismo, nas aulas de religião, muitas vezes nos causava certo receio.
 

Assim foi minha vida religiosa de garoto, sempre procurando cumprir com as 
minhas obrigações de cristão católico, coisas que conservo até os dias de hoje, 
porém, com conceitos próprios que não mais aqueles de quando garoto.
 
Mas minha vida espiritual começou mesmo quando estava com 51 anos, 
aproximadamente.
Certa noite, alguma coisa começou a me acontecer e eu não conseguia entender o 
que ocorria.

Era alguém que parecia estar sempre perto de mim, no entanto, eu não via nada, 
ninguém.
Uma noite tomei coragem e fui procurar um padre, para que me falasse sobre o que 

estava acontecendo.
Expliquei-lhe os meus temores. Porém, quando lhe disse que às vezes tinha 

até a impressão de que alguma coisa, algo invisível tocava o meu corpo, 
ele debochadamente soltou uma gargalhada.

 
Ora, por menor que fossem os meus temores, ninguém tinha o 
direito de rir às minhas custas.
 
Eu procurava alguém que me amparasse, que me mostrasse 
que tudo era apenas minha imaginação etc., portanto não havia 
motivo para graça.
 

Saí dali decepcionado e sem saber a quem recorrer.
 

Já estava me tornando difícil dormir, eu começava a 
trocar a noite pelo dia e meu trabalho contribuía para 
isso, pois era despachante aduaneiro.
Foi quando um amigo, um pouco mais novo do que eu, 
me disse:
 
O teu problema é para ser tratado no espiritismo.
 

Fiquei espantado, porque espiritismo é obra do diabo, 
coisa que me ensinaram quando ainda criança.
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Papai Noel

Naquela época o espiritismo não era tão aberto como é hoje e as pessoas, na sua maioria, visitavam os centros às 
escondidas. No entanto, entre ficar com o problema para mim desconhecido, ou tentar encontrar uma solução num 
lugar para mim tabu, optei pelo segunda.
 
Pela primeira vez na vida visitei um centro, e com grande temor passei a frequentar esse centro, para mais tarde me 
acostumar.
 
Aquele medo estava passando, eu já conseguia passar a noite mais tranquilo e me sentir à vontade.
 
Foi nesse mesmo centro que certa noite algo de extraordinário me aconteceu.
 
Tomando o que os espíritas chamam de passe, comecei a sentir um enorme peso em minhas costas, perto do 
pescoço, como se algo quisesse entrar dentro de mim. Fiquei com o corpo gelado, todo amortecido, e uma 
sensação de paz me abateu.
 
Diria que foi uma experiência agradável.
 
Depois, me disseram que sou médium e que deveria desenvolver essa mediunidade.
 
Mais tarde, meditando sobre o ocorrido, achei que meu lugar não era ali; entretanto, agora sentia um vazio e 
buscava descobrir o que era. Não fui mais lá, porém sentia a necessidade de ir a uma igreja, qualquer uma, 
precisava estar mais próximo de Deus.
Comecei a visitar igrejas, outras religiões, ler todo tipo de livro religioso e, sobretudo, aqueles ligados à 
espiritualidade.
 
Acho que foi mais ou menos em 1970 que fiquei mais impressionado, ao ler um livro sobre Miryam. Nesse livro o 
escritor dizia que os anjos eram de Deus e citava vários trechos para comprovar a sua história. Dois desses me 
chamaram a atenção: a descrição de um aviso angélico a Miryam e outro de um sonho de José.
 
Seria isso uma verdade?
 
Tive que comprar uma Bíblia para tirar as dúvidas, e constatei que realmente ela não estava mentindo.
 
Por curiosidade comecei a pesquisar a Bíblia, para ver se encontrava outras passagens que mencionassem 
Miryam, José e anjos. Para minha surpresa, descobri muito mais do que isso. Quem escreveu a Bíblia não 
aprofundou muito.
 
Depois disso, vários outros livros seguiram meus passos.
 
Os estudos sobre outras religiões haviam me ajudado no trabalho de pesquisa.
Um dia levei meus escritos para um padre, ele leu e depois me disse: “Tenho aqui um livro sobre Miryam que 
gostaria que você lesse.”
 
O nome do livro era – Glória de Maria.
Levei para casa e li.
 
Fiquei espantado e ao mesmo tempo maravilhado, os meus pensamentos e as minhas conclusões eram os mesmos 
da Igreja Católica, o que me ajudou ainda mais no meu trabalho de pesquisa, que durou anos.
 
Qualquer pessoa que analisar a Bíblia e usar os mesmos textos bíblicos, deixando de lado escolhas religiosas, sem 
dúvida alguma chegará às conclusões a que cheguei.
Porém, o meu trabalho difere no aspecto 'verdade evangélica', uma vez que a tese consiste em afirmar que Yeshua 
é regido pelo Espírito, mas não deixou de lado o homem com a participação dos apóstolos e discípulos.
 

Raymundo Lopes



aquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse: “Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu NFilho te glorifique a ti e, porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe 
confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, 

Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de 
ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste 
do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo 
quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram 
verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por 
aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já 
não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti”.

sta é uma das passagens mais bonitas do Evangelho de João. Jesus quis nos fazer íntimos da unidade entre o Pai, Eo Filho e o Espírito Santo. Ele fala que não é do mundo e que também não o são aqueles que acolhem a Palavra, 
estes apenas estão no mundo. E diz ao Pai que não lhe pede que os tire do mundo, mas que os guarde do 

Maligno, que os preserve do mal. Afinal, como o Pai o enviou, Ele os envia ao mundo, para que o mundo creia que o Pai 
enviou o Filho.
Humanizando o Filho, quis Deus glorificar o que criou na matéria, o homem, mesmo trazendo este a herança do pecado 
original.
"Por eles Eu rogo; não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque (...) neles sou glorificado. (...) Quando Eu 
estava com eles, (...) guardei-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição." Quem são estes por quem roga, 
que recebeu do Pai, que os guardou? São os que acolhem a Palavra de Deus, que crêem no Filho, os eleitos. E quem é o 
filho da perdição? É aquela parte da humanidade que não O reconheceu, que O rejeitou, que se perdeu. E quanta coisa 
se perde!...
"Pai justo, o mundo não Te conheceu, mas Eu Te conheci e estes também conheceram que me enviaste. Eu lhes dei a 
conhecer o Teu nome e lho darei a conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e Eu neles."
Jesus nos exorta a crer que somos uma parte do Pai criador. Como Ele proveio do Pai criador, nós somos parte dessa 
herança. Voltando para o Pai. Ele nos deixa claro o que é realmente a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo, a unidade 
do homem e deste com Deus.
"Eu lhes dei a glória que me deste (Pai) para que sejam um, como nós somos um: Eu neles e Tu em mim, para que sejam 
perfeitos na unidade." Jesus nos coloca numa intimidade muito grande com a Santíssima Trindade. Ele nos incita a 
compreender toda a unidade da espiritualidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta unidade que temos de vencer 
na carne, na humanidade, como Ele, o Verbo encarnado, venceu a morte. Podemos fazer a mesma coisa. Temos a 
possibilidade de sermos "perfeitos na unidade," nos transformarmos num corpo glorificado, como Maria Santíssima se 
transformou, para que estejamos com Ele e contemplemos a Sua glória.
"Eu neles e Tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade." Isto quer dizer que a finalidade do ser humano é ser santo. 
Não é fácil, por causa da nossa fraqueza. Mas temos um exemplo vivo diante de nós que é Nossa Senhora. Ela nos 
disse: "Sejam perfeitos como o Pai é perfeito!
Interroguem-se: isto é possível? Amem-se, é a resposta."
Naquele momento em que Jesus orava ao Pai, Ele não se despedia, estava glorificando o Pai diante daquelas pessoas, 
mostrando o poder da unidade de Deus com os homens, através da Trindade Divina, o poder da unidade dos homens 
através de tudo aquilo que o espírito lhes fornece.
O poder do homem fazer coisas como dizer à montanha: atira-te ao mar, e ela vai obedecer. Parece figura de retórica, 
mas não é, se tivermos fé.
É uma passagem para ler, refletir e interiorizar o que Jesus fala. 

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, extraído do livro “Código Jesus”, p. 1 92-1 93)

Comentário do Evangelho
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Glorifica-me, Pai, junto de Ti (Jo 17,1-11 )



O Raiar do Sol

Meu Jesus, ainda hoje, fala a vocês
Terça-feira, 31 de janeiro de 1995

Meus filhos!
Meu querido Jesus falou a todos os pecadores, de todas as 
raças e nações, e sobre todos mandou, em abundância, os 
dons do Espírito Santo.
Ele habitou com vocês na terra, nesse tabernáculo da 
carne, e deu testemunho de Sua divindade a todas as 
classes de homens.
Meu Jesus, ainda hoje, fala a vocês por intermédio de 
Suas palavras providencialmente escritas e guardadas 
nos Evange-lhos, para que as possam ouvir sempre.
Por isso é necessário que conheçam o Evangelho, porque 
nele Jesus nos deixou a idéia mais inteligível e nítida que 
Deus quer que tenhamos dele.
Caríssimos, os Evangelhos são a rocha onde está 
plantada a Igreja de Cristo, onde nascem as águas vivas 
da salvação, que correm para a vida eterna.
Os ensinamentos de Jesus, nos Evangelhos, estão ao 
alcance de todos os corações humildes, que queiram 
aprender Suas preciosas lições.
Eu lhes digo que, bebendo desta água viva, o Espírito 
Santo os levará aos pés de Deus, por meio do meu filho 
Jesus.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘uma voz que fala aos meus ouvidos’ p. 147)

Comentário: A Santa Mãe de Deus nos chama a atenção para que 
conheçamos os ensinamentos de Jesus, através de Suas palavras no 
Evangelho, que são sempre atuais. Ela nos diz também que Jesus, 
habitando no tabernáculo da carne, isto é, Sua encarnação, deu 
testemunho de Sua divindade. A Santíssima Virgem chama a Igreja 
de Cristo de “fonte de água viva”, e termina nos afirmando que esta 
água, por obra do Espírito Santo, nos levará aos pés de Deus, através 
de Jesus.

O cristianismo tem florescido esplendidamente Sentre os pobres e os perseguidos, enquanto se 
atrofia entre os ricos e seguros.  Usando a 
tradicional visão marxista da religião, tem de fato 
um vínculo com o subdesenvolvimento e os estilos 
culturais pré-modernos e desaparecerá com o 
progresso da sociedade.
Mas esta seria uma conclusão insensata, pois há tipos de 

entusiasmo cristão que também vêm sendo esses grupos de 

profissionais liberais de orientação tecnológica, sobretudo na 

orla do Atlântico.

No entanto, a distribuição dos cristãos modernos bem poderia 

mostrar que a religião tem mais sucesso quando leva muito a 

sério o profundo amor de Yeshua diante do mundo secular que 

caracteriza a Bíblia.

Se ela não é exatamente uma fé baseada na verdade, ao menos 

encara essas coisas como componentes normais e esperáveis da 

vida.

Essa visão não deriva de um complexo raciocínio religioso, mas 

é uma lição retirada da experiência vivida.

Com certeza o cristianismo pode ter sucesso noutros contextos, 

até mesmo em meio à Igreja Romana, mas talvez isso se torne 

mais difícil quanto passar pelo buraco de uma agulha.
Amém!

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 30 de Maio de 2017 
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No dia 29/05/2017, Vânia Aparecida
recebeu a 39ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Cristianismo

<asd>


