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uitas pessoas não acreditam em ocultismo ou em coisas sobrenaturais, elas acham Mque isso é mentira ou que não passa de histórias inventadas por roteiristas criativos. 
Mas as Escrituras têm um ponto de vista diferente sobre o assunto. 
Elas falam claramente contra o ocultismo. Por exemplo, lemos em Deuteronômio1 que 
não se deve encontrar em seu meio alguém que use a adivinhação, ou que pratique magia, 
ou que procure presságios ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com 
encantamentos, ou que consulte quem invoca espíritos ou um adivinho, ou alguém que 
consulte os mortos. 
Por quê? 
Pois quem faz essas coisas é detestável para Deus. Você deve se mostrar irrepreensível 
perante o Criador.
De acordo com as Escrituras, muito tempo antes de Deus criar a Terra, Ele criou milhões de 
seres espirituais: os anjos.
Ele deu a cada anjo a capacidade de decidir entre o que é certo e o que é errado, alguns anjos 
escolheram ficar contra Deus.
Eles deixaram a posição que tinham no Céu e vieram para a Terra causar problemas.
O resultado foi que a Terra ficou cheia de violência. 
Esses anjos maus influenciaram e enganaram milhões de pessoas. Eles também se 
aproveitam do desejo que os humanos têm de saber o que vai acontecer no futuro.
Em alguns casos, as forças sobrenaturais parecem ajudar as pessoas, mas o que acontece é 
que os anjos maus tentam cegar a mente delas, para que não conheçam a verdade sobre 
Deus.
O contato com esses espíritos maus é perigoso. No passado alguns que queriam ser  
discípulos de Yeshua apreenderam o que estava por trás das atividades sobrenaturais; por 
isso os que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram. 
Assim como aquelas pessoas, decidiram não se envolver com ocultismo.
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aquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: “Quem é o maior no reino dos céus?” Jesus Nchamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: “Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos 
tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino 

dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, 
pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem 
tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em 
verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo 
modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos”.

A Unidade em Deus - (Mt 18,1-5.10.12-14)

Comentário do Evangelho
isse Jesus aos discípulos: "Que vos parece? Se um homem possui cem ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele as Dnoventa e nove nos montes e vai à procura da extraviada? Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria 
nela do que nas noventa e nove que não se extraviaram. Assim também, não é da vontade do vosso Pai, que está nos Céus, 

que um destes pequeninos se perca."
Este Evangelho nos fala da unidade de Deus e em Deus. O Deus único, Aquele que é, que era e que há de ser, e de Sua criação. Isto 
porque o número 1 00 é o número inteiro por excelência, como o número 1 . E assim era considerado pelos judeus. Isso nos 
proporciona uma visão macro (cem - o todo) e micro (um - cada pessoa). É como o macrocosmo e o microcosmo, Deus e o 
homem. Devem preservar uma unidade e harmonia intrínsecas e extrínsecas, em três dimensões: consigo mesmo, com os demais 
e com Deus.
Entendemos, portanto, que o número 1 00 representa um todo e, se alguma coisa desse todo se separa, significa que algo foi 
desfeito ou modificado. Cada um de nós foi criado por Deus como uma unidade completa, não independente, mas compondo um 
conjunto. Se algum de nós ou alguma parte de nós se afasta, a unidade em Deus e em nós fica prejudicada ou mutilada.
Jesus ainda fala: "E se a encontrar, sentirá mais júbilo nela do que nas noventa e nove que não se desgarraram". Com isso Ele nos 
exorta a não quebrarmos nossa unidade pessoal, global e em Deus. Devemos estar em harmonia completa nestas três dimensões.
Se uma ovelha se extravia, as outras noventa e nove ficarão prejudicadas, assim como a perda de um órgão mutila o corpo. 
Precisamos manter essa unidade a todo custo. Por isso é que se diz que as noventa e nove serão salvas, mas haverá maior alegria se 
for mantida a unidade.
Jesus se preocupa muito com isso. É como dissesse: Vocês têm dentro de si o que há de mais grandioso: a imagem e semelhança de 
Deus único, completo, cem. Se algo dentro de vocês fragmenta essa unidade, Deus se entristece. Por isso torna-se tão importante 
o retorno daquela que se perdeu. Isto nos remete àquela máxima: "O médico vai ao doente, não ao são", nos lembra a parábola do 
filho pródigo, recebido com festa, e a importância de levarmos a Palavra aos afastados. A ação missionária deve ser direcionada 
sobretudo aos desgarrados.
Esse retorno é uma das coisas mais lindas que existe. Quando conseguimos retornar para alguma coisa ligada a Deus, 
reconquistamos algo de extraordinário. O retorno do filho pródigo nos mostra isso, a beleza de voltar à Unidade em Deus e nela 
permanecer.
Lembramos, ainda, as palavras de Dimas diante de Jesus: "Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no Paraíso". Ali ele 
encontrou aquela centésima ovelha que estava extraviada; naquele momento, restabeleceu aquela unidade rompida.
Quanto a Pedro, conseguiu negar o Cristo três vezes mas, depois, aquela centésima ovelha volta a ele com toda força e retoma a 
Unidade em Deus.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", p.127-128)
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Caros e amados filhos!

Desejo que minha Assunção seja comemorada com 
alegria e festejada pela Igreja com amor.

Este continente desabrocha para a humanidade, 
nesta nova fase; e a recuperação dos valores cristãos, 
que nortearam a Igreja no princípio,  são 
imprescindíveis para o êxito da cristandade.

Vejo tantas discussões teológicas acabarem 
infrutíferas, devido a seus orientadores estarem 
demasiadamente comprometidos com interesses 
terrenos, cujas verdadeiras intenções são, tão-
somente, adaptar o Evan-gelho à época e não a época 
e o progresso ao que ensina o Evangelho.

A modernização da Igreja é necessária. O progresso 
tem e deve ser usado pela causa da salvação. 
Entretanto, o emprego de seus ensinamentos provém 
do que Jesus ensinou, através de Suas palavras, e isso 
não foi dito para uma época e sim para que a usemos 
até o final dos tempos.

Se a Igreja na América Latina não tomar uma posição 
firme e bem ajustada a estes tempos, dificilmente 
sairá vencedora nesta batalha, pois estará abrindo 
espaço para seitas, modismos e uma infinidade de 
crenças destinadas a confundi-los e os afastar da 
Misericórdia Divina. Uma era materialista se 
instalará, então, com violência assustadora.

Minha influência se limita diante da incompreensão 
humana e da violência cada vez mais crescente. Nada 
posso fazer senão alertá-los, através de minhas 
freqüentes visitas, fazendo com que pressintam o 
perigo de uma devastadora onda de confusão, que 
levará a Igreja a divisões e cismas. Eu falo porque 
amo e, por isso, alerto freqüentemente e dou sinais de 
minha presença.

Nesta festa de minha Assunção, dêem-me o presente 
de uma Igreja renovada dentro dos princípios com os 
quais Jesus a norteou no início.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.



Sobrenatural

<asd>

O Raiar do Sol

Entreguem-se a Deus, numa opção
 sem contestações

Terça-feira, 10 de maio de 1994

Filhos amados!
Dentro do meu Coração Imaculado reservo um cantinho 
cheio de amor para colocá-los, estando ou não em falta 
perante nosso Deus, que habita no infinito e em cada um 
de nós.
No meu Coração não existe distinção, porque o meu 
amor rompe todas as barreiras e é suficiente para todos 
vocês.
Desejo levá-los a Deus. Não posso ficar impassível, 
vendo-os afastados, entregues a artimanhas maléficas, 
cujo intuito é tirá-los do convívio com o Criador.
Meus filhos, Eu abracei por amor a causa da salvação e 
quero abrigá-los sob meu manto. Deixem-me ajudá-los! 
Entreguem-se a Deus, numa opção sem contestações.
Acreditem que o Céu, a confiança em Deus e a 
observância de Suas Leis são o caminho do retorno à Luz 
do Pai; e a terra, com suas preocupações mundanas, a 
absorvê-los, é o inverso que os levará aos braços do 
domínio das trevas.
Eu sou Mãe e, como toda mãe, espero-os com meu 
Coração aberto para recebê-los no Céu, onde somente a 
felicidade ocupa lugar para adorar a Deus Criador.
Pouco é o tempo e muito o que fazer para que seja criada, 
na alma de cada um de vocês, uma barreira que impeça o 
avanço destruidor do demônio.
Não me desapontem no meu ato de amor pela 
humanidade!
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

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

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 15 de Agosto de 2017 
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No dia 09/08/2017, Ariete Terezinha
recebeu a 49ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Sobrenatural
ampiros charmosos, lobisomens já eram, agora é Va vez da possessão demoníaca e do exorcismo, 
bruxas sedutoras e personagens sobrenaturais, 

que invadiram os livros, filmes e vídeo games.
Por que o público gosta deles? 
Nas últimas décadas, cada vez mais belo-horizontinos 
dizem que acreditam em fantasma. Antes, um em cada 
dez acreditava, hoje é um em cada três.
Muitos jovens dizem que já consultaram médiuns e que 
acreditam em fantasma e em casas mal-assombradas.
O número de jovens que acreditam nessas coisas é duas 
vezes maior do que entre os mais velhos. 
Então, dá para entender por que as histórias de pessoas 
possuídas por espíritos maus estão ganhando espaço 
novamente. 
A possessão demoníaca ressurgiu na cultura popular e faz 
muito sucesso. Isso tem muito a ver com as histórias de 
lobisomens e vampiros da última década.
O número impressionante de 70% a 80% da cidade 
acredita fortemente em pelo menos um tipo de atividade 
paranormal. 
Será que o ocultismo e as atividades paranormais são só 
diversão.
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