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m 1215, depois de um encontro de bispos no Palácio Laterano, em Roma, o Papa Inocêncio III fez uma Edeclaração de importância vital acerca do sacramento conhecido por várias denominações:

Santa Comunhão, Ceia do Senhor e Eucaristia.

Foi estabelecido que o pão consagrado e consumido solenemente pelos fiéis e pelo sacerdote, era o verdadeiro 
corpo e sangue de Cristo.

Essa doutrina, conhecida como transubstanciação, viria a ser a principal causa de divergência três séculos 
mais tarde, com o advento do protestantismo.

Quando ouvida pela primeira vez, a palavra transubstanciação pode parecer complicada e abstrata.
É difícil também de pronunciar, com 17 letras; mas a ideia por trás dela era nítida e enriquecedora para os 
cristãos.

A nova doutrina conferiu mais importância a bispos e sacerdotes, os responsáveis pela cerimônia de 
consagração, em que o pão instantaneamente se transforma no material integral do corpo e sangue de Yeshua. 
       
A mesma resolução determinava que o vinho, verdadeiro sangue de Yeshua, deveria ser ingerido por pessoas 
que participassem da celebração.
A nova ênfase na natureza milagrosa da Eucaristia afetou a disposição interna da Igreja Católica.

A cerimônia passou a ficar parcialmente escondida da comunidade.
 

Raymundo Lopes

�Pão�e�vinho



Os Missionários serão Perseguidos (Mt 10,17-22)
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esus está se referindo aqui à multidão de remidos pelo seu Sangue e levada pela vontade de retornar ao Pai, abraçando o Jnome de Cristo. Ele fala, até mesmo, daquelas pessoas do Antigo Testamento que não O conheceram, mas aprenderam 
sobre a vontade de Deus. Fala àqueles que realmente vão acolher e propagar a Boa-Nova.

Esse grande inimigo escondido na narrativa, que à primeira vista parece ser alguém influente, mais poderoso do que nós, é o 
demônio.
A grande multidão que abraça a vontade do Pai de tornar-se homem através do Filho, que nele acredita, tem um grande motivo 
para ser levada à "sinagoga", isto é, de ser levada de encontro àquilo que praticavam.
Esta geração de cristãos e as gerações do Antigo Testamento que abraçaram o plano de Deus de se fazer conceber naquela 
Virgem, Nossa Senhora, chegará ao ponto de ser subjugada.
"O irmão entregará o irmão à morte e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer." Quer dizer, 
vão levar a sua herança, a sua descendência ao conflito interno. É a desavença daquela herança.
A grandeza dos ensinamentos de Jesus é muita para se restringir apenas a uma admoestação, a um aviso para doze apóstolos, 
alguns discípulos e mais alguém que estivesse por perto. O que Mateus, Marcos, Lucas, João escreveram segue esse plano. Não 
é uma história comum.
Embora colocada de forma simples, para acesso a todos, é profunda e extensa, pois repercute não só na vida terrena, mas 
também em nossa eternidade.
Jesus não fala apenas para algumas pessoas, este é um dos motivos de não ter deixado nada escrito, embora fosse capaz de 
fazê-lo muito bem. Por ser o Verbo encarnado, sua função era falar. Isto está claro, quando diz: "Quando vos entregarem, não 
fiqueis preocupados em saber como e o que haveis de falar, (…) o Espírito de vosso Pai é que falará em vós." Esta é a mensagem 
mais bonita deste Evangelho.
Jesus deixou aqui a prova disso, quando de Suas últimas instruções aos apóstolos: "Eis que Eu vos enviarei o que meu Pai vos 
prometeu (o Espírito Santo). Por isso, permanecei na cidade (Jerusalém) até serdes revestidos da força do Alto." Seus discípulos 
receberam o Espírito para dar testemunho e deixar escrito o que Jesus falara e fizera.
Esta narrativa nos dá a idéia central do Evangelho, porque o caminhar humano em direção a Deus, o caminhar dos que 
permanecerem ao lado de Cristo os colocará diante do diabo, pois ele é que estará fazendo com que todos levem as crenças às 
sinagogas. Colocará irmão contra irmão, pai contra filho e filho contra pai.
Nós somos participantes de uma grande orquestra criada por Deus.
Ele deu a cada um de nós um instrumento para tocar. E fez uma coisa que aparentemente não deveria ter feito: permitiu que, se 
deixássemos, o demônio tocaria o instrumento, chegando até mesmo a reger a orquestra humana.
Devemos estar atentos, porque chegará a hora em que o mundo estará caminhando numa direção e nós noutra. Haverá um 
momento em que ficaremos sem luz. Quando começarmos a dizer: Meu Deus do Céu! eu comunguei trinta e cinco anos, meus 
joelhos estão cheios de calos, falei o quanto pude, por que estou agora nesta situação? Por que me falta luz e esperança? Por 
que estou desanimado? Isto acontece porque deixamos o diabo tocar o instrumento que Deus nos deu.
Mateus nos chama a atenção para estas coisas. Devemos ficar vigilantes, para que nossa descendência não seja prejudicada. Se 
perseverarmos nesta situação de muita ciência diante de Deus, muito pé no chão, muito racionalismo, vamos, no final, nos dar 
mal. O diabo estará falando por nós.
Jesus nos ensina a ficarmos firmes diante de tudo que nos acontecer, porque todo aquele que perseverar, ou seja, essa geração 
que mantiver sua crença em Deus, até o fim, será salva. Esta é a grande promessa de Deus. Este é o grande aviso evangélico. 
Fiquemos vigilantes, porque a vontade do diabo é tocar o instrumento que Deus nos deu, é reger a orquestra.
Devemos sempre fazer exame de consciência e avaliar se estamos agindo certo, se não estamos sendo guiados pelo diabo, ou se 
é o Espírito de Deus que está falando em nós.

Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro Código Jesus pag. 77)

 

aquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: “Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e Nvos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar 
testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. 

Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o 
Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão; o pai entregará o filho; os filhos se 
levantarão contra seus pais, e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o 
fim, esse será salvo.

Comentário do Evangelho 
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oje, por volta das 23 horas, eu rezava na Capela, quando comecei a perceber que tudo à minha volta se tornava Hestranho. Como se eu estivesse num organismo vivo, sentia nitidamente o pulsar de um coração e toda a Capela 
vibrar. Caí de joelhos diante do Sacrário e fiquei quieto. Fazia muito calor, mas, a partir daí, uma suave brisa 

tomou conta do ambiente e, ao invés de medo, passei a sentir uma paz inexplicável. E nem sei por que, me pus a cantar. 
Uma multidão de vozes parecia cantar comigo, acompanhando-me no Ave de Lourdes.
Em seguida ouvi uma voz suave e inconfundível, a mesma que escutara nas duas vezes em que vi Jesus na minha frente e 
nas demais em que falava comigo sem se mostrar. Ele me disse claramente:
– Deite, coloque seu rosto no chão e ouça o que vou dizer. Desejo que saiba que minha santa Mãe sofre com o desenrolar 
desenfreado do materialismo no mundo e com a maneira como a minha Igreja caminha em seu continente, dando 
demasiada vazão ao social e esquecendo o grande valor da espiritualidade calcada na oração. Vocês não acharão o 
caminho para solucionar estes problemas, tendo diante de si apenas fórmulas humanas, políticas e sociais. Estão 
esquecendo que Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Minha santa Mãe sofre com a distorção dada às suas mensagens, principalmente em Medjugorje, onde tanto pediu que 
de lá saísse um modelo de paróquia para o mundo. Vocês permitiram que a fumaça do demônio perturbasse suas mentes 
com o enganoso-maravilhoso. Isto deixa meu Coração sofrido e vendo minha santa Mãe chorando sobre estes pecados. 
Desejo, a pedido dela, derramar minha misericórdia sobre os atos humanos da minha Igreja, para que o demônnio não os 
domine. Caso contrário, serão imprevisíveis os trágicos acontecimentos advindos deste procedimento, movido pela 
distorcida razão regida por Satanás.
Eu então levantei levemente o rosto e perguntei:
– Senhor Jesus, como posso evitar o sofrimento de Tua santa Mãe?
– Você foi alertado por Ela das dificuldades e de tudo que iria passar. Agora lhe peço que reze e eleve o pensamento ao 
Pai, coloque-se diante de Mim, desprovido de pensar em qualquer solução humana, para que o Espírito Santo desça 
sobre você e lhe dê força para oferecer sua vida a fim de que seja desmascarada a mistificação implantada em 
Medjugorje* e o seu continente encontre um caminho através da oração e não de uma política interesseira e pseudo-
espiritualizada, como está em vias de ser implantada. Caso contrário, Medjugorje espalhará a incredulidade nas palavras 
de minha santa Mãe em todo o mundo, e a minha Igreja na América Latina será em breve um palco de guerra fratricida, 
comandada por bispos desprovidos da verdadeira diretriz dada por Mim. Eu, somente Eu, sou o verdadeiro caminho, a 
verdade e a vida.
Comecei então a sentir como se todo aquele organismo vivo se estivesse distanciando. Cessaram as pulsações do 
coração, o calor voltou e tudo ficou como antes.

* Jesus refere-se à mistificação implantada em Medjugorje, certamente a partir do afastamento de Nossa Senhora, em 
11/02/1997, conforme foi dito a Raymundo, nos documentos Final de Milênio:
Final de Milênio I (31/03/1992): “Medjugorje é, para mim, a intenção de salvar um povo em guerra e dar ao mundo um 
modelo de paróquia voltada à evangelização pelo amor. Mas, mesmo lá, sentirei no final o gosto amargo da traição ditada 
por interesses mundanos.”
Final de Milênio II (11/02/1995): “Minhas visitas à terra se completarão em duas marcas. Você me verá até que essas 
marcas se completem. Estou apagando em toda a terra as luzes de minha presença, e antes que completem as marcas 
desse tempo estarei falando apenas com você. (…) Continuarão sendo dadas mensagens ao mundo que não serão 
minhas, mas assim Deus o quer.”
Final de Milênio III (11/02/1997): “Como já lhe esclareci, por determinação de Deus, deverei estar ausente de minhas 
manifestações (a partir desta data) por três marcas e meia do seu tempo, quando não me verão na terra. Continuarei a 
ajudá-los do Céu, entretanto, somente você, em toda a terra, estará proclamando isto.”

Eu sou o caminho para a vida eterna



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 26 de Dezembro de 2017 

Fiquem vigilantes e não 
percam Jesus nesta caminhada

Terça-feira, 12 de outubro de 1993

ilhos caríssimos! Nos mistérios gozosos, Fmeditados com atenção, Eu lhes peço: rezem, 
rezem pela aceitação dos desígnios de Deus; 

rezem pela alegria em poder ser úteis ao próximo; rezem 
pelo direito do desabrochar da vida humana, como um 
milagre a ser preservado; rezem pela obediência às leis 
sociais, para que sejam justas e voltadas ao bem comum, 
e rezem pela procura incessante ao Deus, que nos ensina 
e nos mostra o caminho do amor e da reconciliação.

Primeiro Mistério
A saudação angélica, a mim dirigida, foi a confirmação 
da aliança de Deus para com a humanidade, o Verbo 
Encarnado que resgata e abre de novo as portas do 
Paraíso a todos nós. O meu SIM continua através dos 
séculos, numa constante afirmação dessa aliança. Eu os 
quero ao lado de Jesus. Este será sempre o meu 
propósito. Abram caminho ao Anjo da Paz, para que 
Jesus seja constantemente anunciado em todos os 
recantos da terra.

Segundo Mistério
A omissão ao ato de ajuda ao próximo, quando isto se 
torna possível e necessário, é uma falta grave que, aos 
olhos de Deus, torna-se um erro inafiançável. A 
desigualdade social é um crime e um pesado ônus para a 
humanidade. O meu eterno caminhar continua através 
dos séculos, colocando-me como mediadora para ajudá-
los. Ajudem-se, meus filhos!
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No dia22/12/2017, Jussara Rabelo
recebeu a 67ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Senhor Deus, soberania 
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Terceiro Mistério
Jesus quer continuar nascendo incessantemente entre 
vocês. Abram seus corações e façam dele tabernáculo 
dos ensinamentos evangélicos. Quantos irmãos sem 
moradia, multidões fa-mintas, mães desamparadas com 
olhar fixo na incerteza, famílias desagregadas da 
sociedade, vivendo à margem do míni-mo necessário à 
sobrevivência. Deus não é desigualdade. Deus é, antes 
de tudo, amor e caridade.

Quarto Mistério
A sociedade, quando justa, se completa em suas leis e 
regulamentos. A Igreja, inspirada pelo Santo Espírito de 
Deus, também congrega, em seus ensinamentos e 
preceitos, obediência a Deus, meio pelo qual ela 
caminha rumo ao Céu.
Meus queridos, obediência aos preceitos religiosos e 
observância às leis sociais, torna-se o caminho seguro a 
uma tranqüilidade do coração que os une a Deus. Cada 
um de vocês é parte de um todo, que somente se 
completa e se ajusta dentro dos princípios da obediência 
e do discernimento voltado ao amor e à caridade.

Quinto Mistério
A procura insistente pela segurança material se 
transforma numa neurose cada vez mais acentuada e leva 
vocês a uma eterna preocupação com as coisas sem valor 
para o espírito. Com isso, perde-se Jesus; e a 
humanidade, sem este porto seguro, torna-se 
desnorteada, acatando tudo que se apresenta como uma 
solução fácil e confortável para os problemas do dia-a-
dia. Dá-se crédito a cartomantes, horóscopos, seitas e 
revelações enganosas, e isto é pecado. 
Fiquem vigilantes e não percam Jesus nesta caminhada!
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.59)

<asd>


