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Anjos
s anjos são mensageiros de Deus. Na Bíblia, esses seres são enviados do Céu às pessoas na Oterra para ajudar e dar avisos ou boas notícias. Os anjos são sagrados criados por Deus e que 
conhecem o Criador pessoalmente.A palavra anjo vem do grego ángelos, que significa 

mensageiro. 
Na Bíblia, os anjos aparecem em diversas formas.
Algumas vezes em esplendor de Glória, deslumbrando espectadores e os enchendo de medo. 
Esse foi o momento em que os anjos apareceram para os pastores, em Belém, na noite em que Yeshua 
nasceu.
E então o Anjo do Senhor apareceu-lhes e a Glória do Senhor refulgiu ao redor deles, e tiveram um 
grande temor. 
Outras vezes eles aparecem para as pessoas enquanto dormem. 
Um anjo apareceu a José em seus sonhos, para contar-lhe que Miryam estava esperando um filho de 
Deus.
Em outras ocasiões os anjos tomam a forma de seres humanos. 
No Antigo Testamento Abraão encontra três estrangeiros, aos quais convida para ir à sua tenda para 
uma refeição. É somente quando eles lhe contam que sua esposa Sara terá um filho, que ele percebeu 
que eles eram realmente anjos enviados por Deus. 
Assim como enviar mensagens importantes,os anjos também fornecem ajuda prática. 
No Antigo Testamento um anjo protege Daniel, quando ele foi jogado à cova dos leões.
Em outros momentos eles protegem aqueles que fazem o trabalho de Deus.
No Novo Testamento um anjo liberta Pedro da prisão, quebrando suas correntes. 
A Bíblia nos conta que os anjos adoram o Senhor. 
Eles ficam felizes quando as pessoas conhecem e amam a Deus.
Além disso, quando os serem humanos morrem, dizem que os anjos os recebem e os levam até ao Céu. 
A Bíblia menciona quatro anjos, pelo nome Uriel, Gabriel e Raphael e um anjo de nome Lúcifer. 
A história sobre este anjo é famosa; Lúcifer, cujo nome significa portador da luz, era muito orgulhoso. 
Com o tempo, o anjo queria sentar no trono do Céu e receber a adoração que pertencia somente a Deus. 
Nesse momento da história Lúcifer recebeu um novo nome, Satanás.
Satanás tentou as pessoas para que se afastassem de Deus. 
Quando Yeshua foi para o deserto, por quarenta dias e quarenta noites, Satanás encorajou-o a desafiar a 
Deus e a usar seus poderes para seus próprios fins.
Mais tarde Satanás tentou o discípulo de Yeshua, Judas, a trair seu Mestre por 30 moedas de prata. 
Satanás é também conhecido por outros nomes, como Belzebu e Príncipe das Trevas.
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 pedagogia eucarística pareceria favorecer a alienação religiosa, a transferência para o além ou para outros Adaquilo que nós deveríamos assumir fazer.Um trecho do documento da Igreja merece ser sublinhado, não 
tanto por sua originalidade, mas porque mostra a contradição na práxis:

A Igreja não é o lugar onde os homens se sentem, mas o lugar em que se fazem real, profunda e antologicamente família 
de Deus.
A separação daquilo que o Papa João Paulo II chamou de sacramento-presença do sacramento-comunhão privou a 
Eucaristia do seu caráter dinâmico. O Papa diz que a Eucaristia é ao mesmo tempo sacramento e sacrifício. É mais fácil 
caminhar em direção à plenitude eucarística se partimos do ângulo de visão da comunhão.

A comunhão nos dá a consciência do conflito.
Entende-se o sacrifício de Yeshua não contemplando-o a partir da imagem de um Deus irado que busca a satisfação nas 
dores do seu Filho, mas a partir dos homens que buscam superar os conflitos e as desigualdades a fim de se tornarem 
efetivamente membros da família de Deus.
Não alcançaremos a plenitude da Eucaristia, o seu significado global se partirmos do sacramento-presença.
Está historicamente provado que os adoradores, crentes na presença real, não se preocupam com suas divisões e 
exclusões e frequentemente colocam-se ao lado dos que excluem e exilam-se raramente do lado dos excluídos e 
exilados.
É muito fácil encontrar pessoas preocupadas com a beleza e pureza do culto eucarístico comprometidas com os 
opressores.
Certamente existe algum progresso nesta pedagogia, mas é necessário estar alerta para não perder as conquistas feitas.
A preparação à primeira Eucaristia objetiva fazer de mim um templo bem puro, um relicário o mais digno possível para 
receber o hóspede Yeshua. Por vezes acentuamos o compromisso de caridade desta recepção do Cristo. Porém, 
paramos por aí mesmo.
Se acentuássemos o significado da primeira Eucaristia como o ingressar no movimento dinâmico que conduz à 
igualdade entre a humanidade, certamente diminuiriam muito as primeiras comunhões.
Por que inquietar a consciência de uma criança com a problemática dolorosa, difícil e irreversível?
Eu responderia:
Por que admitir à Eucaristia uma criança?
A criminalidade do menor, que abaixa sempre mais o índice da idade e aumenta em crueldade, não é um sinal de que os 
menores são capazes de entender profunda e dramaticamente a exclusão e, por contraste, a comunhão?
A pedagogia eucarística deveria acentuar a dialética comunhão-exclusão não te quero, excluo-te, acolho-te.
Pedagogicamente seria muito bom que as crianças fossem ajudadas a criticar seu ambiente familiar e a descobrir 
quanto são amadas e acolhidas ou rejeitadas ou excluídas pelos pais. 
Raramente há familiares com consciência crítica, por isso não vivem eucaristicamente. Seus filhos repetirão, em 
âmbito familiar, político e econômico o negativismo da exclusão.
O sacrifício de Yeshua foi uma passagem da exclusão à integração. E o aspecto humano e histórico do sacrifício de 
Yeshua é a passagem que nós devemos realizar e a parte que nos toca para alcançarmos o sacrifício do Céu, isto é, 
participarmos das amizades e intimidades com Deus.
A relação entre sacrifício histórico e o ingresso na amizade com Deus foi com frequência estabelecida mecanicamente, 
esquecendo-se sua dramaticidade e clareza.
Muitas de nossas orações poderiam ser assim caricaturadas:
Peço-te, Senhor, que assim como sofri nesta terra eu seja aceito na glória celeste, que a luta terrena entre no gozo 
eterno.
Também os fazendeiros, aqueles que no Brasil expulsam os posseiros por ganância e egoísmo, têm sua dose de 
preocupações, problemas e sofrimentos aqui na terra, por isso mereceriam a paz e a felicidade do Céu.
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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 03 de Outubro de 2017 Senhor Deus, soberania 
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stava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para EJerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de 
samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois 

Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: “Senhor, 
queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los?”
Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado.

A Subida para Jerusalém (Lucas 9,51-56)

Comentário do Evangelho

ncontramos histórias interessantes nas palavras do Evangelho, que nos ajudam a conhecer Jesus um pouco Emais. Sabemos que São Lucas não conheceu Jesus. Ele era médico e escreveu o Evangelho baseando-se na 
escuta, ouvindo falar de Jesus e procurando notícias sobre Ele.

Para entendermos o que Jesus disse em Lc 9,51-56, temos que entender o que é ser samaritano. “Estes puseram-se a 
caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois 
caminhava para Jerusalém.”
Samaria era um povoado que ficava entre a Judeia e a Galileia. Todos que iam a Jerusalém passavam pela Samaria e 
podiam passar também por outro local chamado Transjordânia. No entanto, Jesus quis passar por Samaria, porque 
queria acabar com uma briga entre os judeus e os samaritanos que durava sete séculos, isto é, setecentos anos.
Existia uma grande rixa entre eles, e tudo começou quando pessoas daquela região foram enviadas para a Síria como 
escravos e lá adquiriram uma parte da cultura daquele povo. Quando retornaram, fixaram residência no povoado de 
Samaria e ali começaram a reverenciar, além do Deus dos judeus, outros deuses da Síria. Os judeus não gostaram disto 
e proibiram os samaritanos de entrar no templo de Jerusalém. Por isto todos que iam a Jerusalém evitavam passar por 
Samaria, porque os samaritanos hostilizavam os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém.
Jesus, no entanto, queria mostrar àquelas pessoas, que caminhavam com ele, que estava ali para salvar almas, não para 
jogar as pessoas ao fogo, não para matar ninguém. Jesus queria dar o exemplo de que devemos procurar aquelas 
pessoas que não conhecem Deus verdadeiramente e evangelizar no meio de todos, onde todos se conheçam e se tratem 
bem.
“Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém.”
Em vista disto, os discípulos Tiago e João disseram-lhe: “Senhor, queres que ordenemos desça fogo do Céu para 
consumi-los?” Eles tiveram uma ideia errada da situação, e foi como dissessem: isto está errado, eles não querem 
receber o Senhor! Deixa-nos destruir estas pessoas.
“Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. E partiram para outra vila.”
A reação de Jesus foi para dizer-lhes: que coisa horrorosa, Eu vim para evangelizar, para salvar vocês, para dar-lhes 
vida. Foi isto que Jesus quis dizer. 

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes)


