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abe-se hoje, com certeza absoluta, graças a pesquisas, que Yeshua não nasceu no dia 25 de Sdezembro, nem no ano indicado como o início da era cristã. Não obstante, a tradição religiosa 
consagrou a data escolhida para a celebração natalina. Por outro lado, há um fundamento para 

essa escolha, que de certa maneira supre a falta dos elementos históricos.
Antes que a humanidade inventasse a medida do tempo e começasse a contar a passagem das luas e 
dos sóis, o passado se perdia no mundo das lendas.
Yeshua nasceu na fase de transição entre os romanos e os judeus. E foi a partir do Seu nascimento que 
a história se definiu. Mas o cristianismo manteve os seus direitos sobre o nascimento, conservando-o 
nas névoas da lenda.
As investigações históricas provaram, posteriormente, a existência real do homem Yeshua, mas o 
menino Yeshua foi retido nos domínios da lenda, como uma espécie de refém divino envolto em 
poesia.
Yeshua nasceu em Natzeret, pequena cidade da Galil, que antes desse nascimento não tinha nenhuma 
celebridade. E demonstra com dados históricos que o recenseamento de Quirino, citado nos 
evangelhos de Lucas e Mateus, foi pelo menos dez anos posterior ao nascimento de Yeshua.
Beit-Lechem era a cidade de David e Yeshua devia nascer lá, segundo as profecias. Para fazê-lo 
nascer em Beit-Lechem, foi necessário recorrer a uma manobra bastante embaraçosa. O mais 
penetrante investigador dos últimos tempos reafirma, em nossos dias, que na realidade supõe-se 
primeiro, e depois se obtém a certeza de que Lucas e Mateus puseram todo o empenho em encontrar 
um meio de Yosef e Miryam irem a Belém, porque desejavam que Yeshua nascesse ali.

Raymundo Lopes
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Natal



O Pedido e a Dúvida (Lc 1,5-25)
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ossa Senhora não pediu a Deus para ser a mãe de Jesus, não pedia esta graça. Por isso é que ao anúncio do anjo Gabriel NEla duvidou, dizendo: "Como se fará isso, se não conheço homem algum?". Zacarias também ouviu do anjo Gabriel: 
"Não tenhas medo, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Izabel, tua mulher, vai te dar um filho, ao qual porás o 

nome de João. (…) Zacarias perguntou ao anjo: 'De que modo saberei disso? Pois sou velho e minha esposa é de idade 
avançada.'" Ele pediu a graça e duvidou, ao ser atendido.
Nossa Senhora teve dúvida, como Zacarias. A Ela o anjo disse:
"Não tenhas medo, Maria! Encontraste graça junto de Deus." A Zacarias o anjo dissera: "Eis que ficarás mudo e sem poder falar 
até o dia em que isso acontecer, visto que não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno."
Ambos duvidaram. Ela, porém, foi exaltada: "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua 
sombra…" e "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!"
Enquanto Zacarias foi punido.
O que, então, aconteceu? Ela glorificada e ele mudo, até o nascimento de seu filho?
Aconteceu que Zacarias pediu. A pessoa deve ser responsável por aquilo que pede, pois se torna o canal daquela graça.
Com Maria foi diferente, não havia pleiteado a maternidade divina.
Ela já não estava mais no Templo. Prometida em casamento a José, provavelmente estivesse cuidando de suas obrigações, 
ficando surpresa com a visita do Anjo. Por isso a Ela foi permitida a dúvida.
Zacarias havia entrado no Santuário do Senhor, onde Deus falava.
Lá, provavelmente, tivera feito seu pedido.
Neste caso, a responsabilidade perante Deus se configura no pedido que se dispõe diante dele. Zacarias pediu e Deus escutou 
sua prece.
O Anjo, o mesmo que lhe falou, disse a Maria: "Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo". Aqui foi de Deus para Maria, enquanto 
lá foi de Zacarias para Deus.
Por isso é preciso saber pedir. E, se atendido, deve-se acreditar, para que não ocorra como a Zacarias até a consumação da graça. 
Aí está a responsabilidade diante de Deus, quando se pede a Ele algo.
Nossa Senhora é cheia de graça pela pura vontade de Deus. Era uma predestinada. E Zacarias recebeu a graça que pediu, apesar 
de ter duvidado.

Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro Código Jesus pag. 45)

os dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era Ndescendente de Aarão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os 
mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada.

Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no Templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o 
costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no Santuário, e fazer a oferta do incenso. Toda a assembléia do povo 
estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido.
Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor 
apoderou-se dele. Mas o anjo disse: “Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um 
filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele 
vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada e, desde o ventre materno, ficará repleto do 
Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles, com o espírito e o 
poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o 
Senhor um povo bem disposto”.
Então Zacarias perguntou ao anjo: “Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada”. O anjo 
respondeu-lhe: “Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás 
mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão 
de cumprir no tempo certo”.
O povo estava esperando Zacarias, e admirava-se com a sua demora no Santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes. E 
compreenderam que ele tinha tido uma visão no Santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo.
Depois que terminou seus dias de serviço no Santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou 
grávida, e escondeu-se durante cinco meses. Ela dizia: “Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me 
da humilhação pública!”

Comentário do Evangelho Lc 1,5-38



 

“Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura.” São Paulo da Cruz 
tinha uma estampa do Menino Jesus dormindo sobre a cruz e, do seu lado, os objetos da Paixão: 

“Tinha eu, anos atrás, um quadro de um belo Menino dormindo placidamente sobre uma cruz. Quanto me agradava este 
símbolo! Dei-o a uma pessoa de vida santa, para que ela se habituasse a dormir sobre a Cruz de Jesus em doce silêncio e 
tranquila paciência. Eu queria, como desejo a você, que aquela alma fosse criança em pureza e simplicidade e dormisse sobre 
a cruz de Jesus. Portanto, você, que no Santo Natal terá o Menino no seu coração, todo transformado n'Ele por amor, durma 
com Ele no berço da Cruz e, embalado pela melodia da divina canção que Maria Santíssima cantará, você adormeça com a 
Divina Criança, transformad  num só coração com Ela. O Cântico de Maria Santíssima será: Seja feita a vossa vontade, assim o
na terra como no Céu; a outra estrofe será: Trabalhar, padecer e calar; e a terceira: Não te escusar, não te lamentar, não 
demonstrar ressentimento… Que te parece esta canção? Aprende-a, canta-a dormindo sobre a Cruz e cumpre-a com 
fidelidade, que eu te asseguro: te tornarás santo…”. (São Paulo da Cruz, Cartas III, pág. 602-604).Depois desse recado de São 
Paulo da Cruz, o que essa estampa tem ainda a nos falar?
Deus assumiu por completo a realidade humana. Enquanto dor, vemos o recém-nascido em total pobreza e despojamento, 
ignorado pelos grandes do mundo e privado do aconchego de um lar. Enquanto amor, Ele não colocou critérios e nem escolheu 
o lugar para se fazer solidário a nós; manjedoura ou cruz… a causa foi maior do que as circunstâncias. O cristão que não 
consegue relativizar a dor, em vista do amor, ainda está distante das lições do Mestre.
Os objetos da Paixão estão à sua (à nossa) volta. O que faria uma criança se, ao nascer, ela já tivesse a consciência de que a sua 
vida seria um caminho de cruz? Se ela já pudesse sentir o incômodo e a dor de uma coroa de espinhos, da flagelação, dos 
insultos e desprezos humanos? Milhares de crianças, hoje, no mundo, estão nessa situação: pelo flagelo da fome e da miséria, 
pela ausência de carinho e cuidados, vítimas de um sistema de morte que descarta e abandona.
A cruz é lugar de descanso. O Menino sobre a cruz lembra as suas próprias palavras: “Vinde a mim vós todos que estais 
cansados e sobrecarregados pelo peso de cada dia e vos aliviarei… e encontrareis descanso para as vossas almas…”. Há muita 
gente ignorando esse convite do Senhor, trocando o aconchego do Coração de Deus por comodidades que as impedem de 
crescer. A cruz são os braços de Deus a nos afagar e a nos proteger. Fugir da cruz de Cristo é viver cansado e sem rumo.
As condições para o seguimento. “Quem quiser me seguir renuncie a si mesmo…”. A cena parece dizer que o Menino 
renunciou ao prazer dos brinquedos, optando pelos objetos da Paixão. Eis a difícil decisão: dizer não às próprias vontades, 
para acolher a Vontade divina. O Menino está Crucificado: “… tome a sua cruz a cada dia e siga-me”. Abraçar a cruz é estar 
disposto a morrer a cada instante pelo Evangelho; é abandonar-se em Deus, colocando a vida e a história em suas mãos.
A Kenosis necessária. Ao se encarnar (descer) Deus nos eleva (divino nascimento). Em São Paulo da Cruz, o nascimento e a 
ressurreição têm o mesmo sentido. Paulo da Cruz experimenta uma verdadeira simbiose entre o mistério pascal e o mistério do 
Natal. A morte mística é ao mesmo tempo ir para a cruz com o  e assumir o próprio nada, para que Cristo e com Ele morrer
aconteça em nós uma nova Encarnação do Verbo. A vida é uma constante novidade de Deus: “Eis que faço novas todas as 
coisas.”
Natal é Paixão dolorosa para aqueles que não têm moradia, trabalho, saúde, dignidade… Para quem substituiu o Menino Jesus 
pelo papai Noel e para quem acredita que religião ainda é ópio. É Paixão amorosa, naqueles que perdem tempo com a pessoa e 
com a criação, promovendo a vida… certos de que a Criança de Belém está presente em cada grito de dor e em cada sorriso 
festivo. Natal é Paixão dolorosa e amorosa, porque Deus continua encarnando-se, lembrando que o Céu desceu à terra e a terra 
se elevou ao Céu. Deus estabeleceu morada no coração do homem e o homem no coração de Deus. FELIZ E SANTO NATAL!

O Menino Jesus e a Cruz
 

 Jornal Obra Missionária - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                  7 Jornal Obra Missionária - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                    1



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 19 de Dezembro de 2017 

Fiz do meu SIM um manto 
protetor a todos vocês
Terça-feira, 29 de outubro de 1996

Meus queridos missionários, Eu os amo muito!
Quando me foi anunciado que seria a Mãe do Messias, 
esperado por gerações e gerações, a minha alma se mostrou, 
diante do Senhor Deus, jubilante* e pronta a fazer Sua 
vontade.
Naquele momento, Deus estava colocando, diante de mim, 
numa angustiante espera pela redenção, toda a humanidade.
Fiz do meu sim um manto protetor a todos vocês. Façam agora 
sua escolha acertada e definitiva. Adotem, como sistema de 
vida, fazer a vontade do Criador. Aos que assim se decidirem, 
terão diante de si todas as bem-aventuranças.
Eu agradeço por terem atendido a Meus apelos.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.244)

Comentário: Com a presente inicia-se o conjunto das quinze mensagens 
dirigidas ao Grupo Missionário, isto é, a todos os que trabalham na divulgação de 
suas palavras. Era vontade da Mãe de Deus transmiti-las ao Raymundo sem a 
presença de qualquer outra pessoa, ficando reservado aos dois esses encontros 
finais. Mas, a pedido dos missionários, ela acabou permitindo que fossem dadas 
em suas casas. 
No dia 11 de fevereiro será a despedida. O solene encerramento de quatro anos de 
mensagens semanais, quando a Mãe Celeste nos passou uma sábia e eloqüente 
evangelização. Das meditações do Terço, passando pelos mandamentos da Lei de 
Deus, dissertando sobre os sacramentos e comentando os evangelhos dominicais, 
ela, a Grande Mestra, nos foi mostrando assim, gradativamente, o caminho do 
Céu.
* Aqui Nossa Senhora usou a palavra jubilante, inexistente em nosso dicionário 
Aurélio, o que na época nos levou à tentação de subs-tituí-la pelas palavras 
‘transbordante de alegria’. Mas agora, vendo Houaiss - à pág. 1688 - encontrâmo-
la: que jubila, muito alegre, radiante (ETIM: lat. jubilans,antis part. pres. do verbo 
latim jubilare).
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No dia13/12/2017, Janaína Maia
recebeu a 66ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Senhor Deus, soberania 

este dia eu rezava na Capela Magnificat, quando Nsurpreso escutei do Sacrário uma voz firme, pausada e 
triste, me dizer:

– Raymundo, me faça companhia, hoje, por mais uma hora.
– Por que, Senhor Jesus? Estás triste e queres minha 
companhia?
– Sim, Raymundo, estou triste porque muitos acorrem à minha 
mesa, mas são poucos os que comungam verdadeiramente 
comigo o alimento do Céu.
Eu, mais surpreso ainda, prossegui:
– Que alimento do Céu é este, Senhor Jesus?
– Este que Eu lhes dei e que sacia a fome do espírito.
– Estás falando, então, da presença do Senhor na Eucaristia?
– Sim!
– Que queres então que eu faça, Senhor Jesus?
– Desejo dar aos Missionários da minha tão querida e santa 
Mãe o penhor das graças do meu Sagrado Coração. Portanto, a 
todos aqueles que no dia 25 de dezembro de cada ano, ao meio-
dia, em jejum, deixarem seus lares para estar em minha 
companhia rezando o Rosário e, se possível, com a alma 
purificada pela confissão individual, participarem da Mesa 
Eucarística, concederei a minha presença consoladora nas 
horas aflitas e, na hora da morte, a intercessão de minha Mãe.
– Senhor Jesus, desejas então que eu propague esta promessa?
– Sim, é o meu desejo, porque quero dar à minha Igreja, neste 
final de tempos, a força do testemunho de todos os devotos de 
minha Mãe sobre a minha presença real entre vocês, 
perpetuada pela Eucaristia.
– Desejas mais alguma coisa, Senhor Jesus?
– Sim, desejo que fale a todos sobre a misericórdia do meu 
Sagrado Coração.
– Sim, Senhor Jesus, estarei atento a Teu pedido! 

Missa de Natal 
Raymundo Lopes, convida a todos a participar da 
Missa de Natal no dia 25 de Dezembro, ao meio dia na 
Capela Magnificat 

Capela Magnificat  
Alameda Serra da Mantiqueira, 1051
Vila Del Rey, Nova Lima.

Natal - A Promessa de Jesus

<asd>


