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Estamos neste mundo físico, 
mas não somos deste mundo.

É importante compreender 
que está acontecendo uma evolução

de almas através da experiência terrena, 
mas também um desenvolvimento 

individual para cada alma. 
Isto é como a passagem para 

as dimensões superiores (ascensão) pode 
ser explicada em termos simples.
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O fundamentalismo bíblico continua
sendo um espinhoso problema pastoral

 A religião não é apenas uma, são centenas.
A espiritualidade é apenas uma.
A espiritualidade é encontrar Deus em Nosso 
Interior durante a vida.
Não somos seres humanos passando por uma 
experiência espiritual? 
Somos seres espirituais passando por uma 
experiência humana.
 A religião é para os que dormem. 
A espiritualidade é para os que estão despertos. 
 A religião é para aqueles que necessitam 
que alguém lhes diga o que fazer e querem ser 
guiados.
A espiritualidade é para os que prestam atenção à 
sua Voz Interior.
  A religião tem um conjunto de regras 
dogmáticas.
A espiritualidade te convida a raciocinar sobre 
tudo, a questionar tudo.
 A religião ameaça e amedronta.
A espiritualidade lhe dá Paz Interior. 
 A religião fala de pecado e de culpa. 
 A espiritualidade lhe diz: "aprenda com o erro".. 
 A religião reprime tudo, te faz falso. 
A espiritualidade transcende tudo, te faz 
verdadeiro! 
  A religião não é Deus. 
A espiritualidade é Tudo e, portanto é Deus. 
 A religião inventa. 
A espiritualidade descobre.
 A religião não indaga nem questiona. 
A espiritualidade questiona tudo. 
  A religião é humana, é uma organização 
com regras. 
A espiritualidade é Divina, sem regras. 

  A religião é causa de divisões.
A espiritualidade é causa de União.
 A religião lhe busca para que acredite.
A espiritualidade você tem que buscá-la.
  A religião segue os preceitos de um livro 
sagrado.
A espiritualidade busca o sagrado em todos os 
livros. 
 A religião se alimenta do medo.
A espiritualidade se alimenta na Confiança e na Fé.
 A religião faz viver no pensamento.
A espiritualidade faz Viver na Consciência.
 A religião se ocupa com fazer.
A espiritualidade se ocupa com Ser.
 A religião alimenta o ego.
A espiritualidade nos faz Transcender. 
 A religião nos faz renunciar ao mundo.
A espiritualidade nos faz viver em Deus, não 
renunciar a Ele.
 A religião é adoração. 
A espiritualidade é Meditação.
 A religião sonha com a glória e com o 
paraíso. 
A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso 
aqui e agora. 
 A religião vive no passado e no futuro. 
A espiritualidade vive no presente. 
 A religião enclausura nossa memória.
A espiritualidade liberta nossa Consciência. 
 A religião crê na vida eterna. 
A espiritualidade nos faz consciente da vida eterna.
 A religião promete para depois da morte.

Raymundo Lopes

O fundamentalismo bíblico continua
sendo um espinhoso problema pastoral
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Comentário do Evangelho 

aquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: “De Nonde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus 
irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso?” E 

ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: “Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua 
família!” E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé..

ste Evangelho poderia ter começado apenas dizendo Eque Jesus estava no Templo e que algumas pessoas 
aproximaram-se e lhe fizeram perguntas. Mas não 

foi assim. Por que, então, começou dizendo que era inverno 
e que Jesus andava pelo Templo, sob o pórtico de Salomão? 
Nada no Evangelho é por acaso.
Tudo tem um sentido. Os evangelistas, principalmente 
João, não tinham nenhuma intenção de contar histórias, 
tudo que escreviam continham mensagens.
O Templo de Salomão era o maior de Jerusalém, e o dia 
muito importante para os judeus: Dia da Dedicação.
Era uma festa que lembrava o levantamento do altar do 
Templo, ao qual somente o Sumo Sacerdote tinha acesso. 
Esse Templo foi destruído por três vezes. Nas duas 
primeiras foi reconstruído. Na terceira, destruído pelos 
romanos, não mais foi levantado.
A última estação do ano, sabemos, é o inverno, e o pórtico de 
Salomão representa aqui a porta da sabedoria, pela qual 
entramos para encontrá-la. Salomão simbolizava a 
sabedoria com toda a sua mística, pois sabedoria foi o que 
pedira a Deus. No inverno, à porta da sabedoria, Jesus 
andava. Isto quer dizer: na indiferença de nossa inteligência 
em reconhecer o próprio Deus pelas suas obras, Jesus vem à 
sabedoria humana, para aplacar-lhe a frieza, a 
insensibilidade de seu discernimento.
Os escribas e fariseus que ali estavam, certamente levados 
por Deus, freqüentavam o Templo.
Tomados pela razão, fizeram aquelas perguntas. São 
perguntas que nossa razão faz diante da sabedoria, movida 
pela insensibilidade de seu discernimento: "Se és o Cristo, 
dize-nos abertamente." Jesus, ao responder, nos passa um 
ensinamento muito importante para nossa vida.
Façamos um parêntese, para entendermos o seguinte: ir para 
o Inferno é difícil, porque esta não é a vontade de Deus, que 
nos criou para o Seu convívio, em seu Reino. Por que, então, 
existe o Inferno, se a vontade de Deus é que ninguém vá pra 
lá?... Aí é que está a grande resposta deste Evangelho. Jesus 
é muito claro, quando diz: "vós não credes porque não sois 
das minhas ovelhas. Minhas ovelhas escutam a minha voz, 
Eu as conheço e elas me seguem". Quer dizer, então, que 
existem ovelhas que o Pai não deu a Jesus e que não O 
conhecem; estas, então, estão destinadas ao Inferno. Assim 
antevê e determina Deus, à luz de Sua divina sabedoria.
E Jesus confirma: "Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais 
perecerão, e ninguém às arrebatará de minha mão. Meu Pai, 
que me deu tudo, é maior que todos e ninguém pode 

arrebatá-las da mão do Pai." Por isso existem ovelhas que 
não vão para o Inferno. E quem são elas? Aquelas que 
conhecem Jesus e O seguem, os eleitos, também antevistos 
por Deus desde a eternidade.
Para conhecer Jesus é necessário aderir interiormente a Ele, 
nascer de novo, do alto. A fé supõe uma afinidade espiritual 
com a verdade. A verdade do Cristo emana, sai dele: a 
caridade, a justiça, a esperança e, acima de tudo, o amor. 
Estas são, portanto, as ovelhas que o Pai deu a Jesus e que 
não se perderão, pessoas até mesmo de outras crenças, mas 
que O conhecem.
As outras, aquelas que ficam no Templo de Salomão, 
perguntando: Você é realmente o Messias?, na consciência 
de Deus estão excluídas do rebanho de Cristo, destinadas, 
portanto, ao Inferno.
Daí a luta do demônio: ele não acredita nas ovelhas de Jesus. 
Ele está, ainda, na grande pergunta racional: "Se és o Cristo, 
dize-o abertamente." Esta pergunta é demoníaca. É ele 
quem a suscita em nosso coração, para que a façamos 
sempre, duvidando da presença de Cristo. E a fazemos 
porque queremos sempre sinais evidentes, uma fé que se 
propõe racional, que lança raízes na razão, como se esta, por 
si, pudesse explicar toda a relação do divino com o humano. 
É a soberba buscando uma outra verdade. Mas Jesus 
conhece o Seu rebanho, aquele que Deus lhe deu, por isso 
não atenderá aos apelos da razão desprovida de 
espiritualidade, à soberba.
Portanto, precisamos ter sempre em mente esta grande 
promessa de Deus: As ovelhas que o Pai me deu ninguém as 
arrancará de minha mão. As pessoas que pertencem ao 
rebanho de Jesus devem dar graças a Deus por isto, pois não 
irão para o Inferno. Podem até passar um bom tempo no 
Purgatório, mas não se Este é o Evangelho da esperança, da 
escolha, que nos mostra o poder do amor e desperta em nós 
uma vontade muito grande de viver. Independente de credo 
ou cultura, o amor é um só. Este amor que reconhece Deus e 
que é o sentido de Sua escolha.
Devemos refletir bem sobre tudo isto e, elevando o nosso 
pensamento a Deus, dizer: Meu Deus, se estou no teu 
Coração divino, se faço parte do teu rebanho, que escolheste 
para louvar o amor, através de Jesus, eu te dou graças.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", p. 1 58-160)

A Festa da Dedicação (Mt 13,54-58)



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 1 de Maio de 2018 
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No dia 25/04/2018, Sidney José
recebeu a 79ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Tirem este tempo de quaresma 
para meditarem sobre a cruz

Terça-feira, 08 de março de 1994

Meus filhos amados!
Nestes poucos dias que restam da Quaresma, Eu 
suplico a vocês: prestem atenção no que lhes falo.
Fiquem um pouco à parte dos prazeres mundanos, 
desliguem as televisões e façam jejum das notícias 
deste mundo, para que Eu possa atuar no coração de 
vocês, desimpedida da dispersão que essas coisas 
proporcionam.
Tirem este tempo da quaresma para meditarem sobre a 
Cruz.
Eu quero dar a vocês muitas graças e Jesus também, 
por isso Eu peço: unam-se a Ele.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.90)

Comentário: Nossa Senhora nos pede, nesta 
mensagem, que façamos jejum de televisão e notícias 
que nos afastam de Deus. Vamos fazer o possível para 
atendê-la, transformando este período quaresmal 
numa oportunidade para uma tomada de consciência, 
que nos norteie a um caminho seguro para o 
crescimento espiritual de nossas famílias. Os 
missionários desejam que todos escutem e vivam estas 
mensagens, para que Nossa Senhora possa atuar no 
coração de cada um.
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Capela Magnificat

17 de março às 17 horas

Livre Arbítrio
 livre arbítrio é um presente para todos nós do OCriador, nós usamos para seguir religiões, 
escrituras, sistemas sintéticos, praticando uma 

fé cega, ou admirando oradores individuais cegamente 
sem ponderar se a informação que recebemos é real, 
verdadeira, ou não, muitos têm abdicado do seu livre 
arbítrio para obedecer os outros, sendo seus seguidores. 
Tornam-se o efeito de outras pessoas em vez de criar a 
sua própria causa sendo criativos, assim como o 
Criador. (Sendo um cocriador amoroso). Pense, faça a 
sua própria mente decidir o que é real e bom e o que não 
é.
Existe tanta coisa boa em todos nós para usarmos 
generosamente e desinteressadamente para todo mundo, 
mas não devemos ser ingênuos ou crédulos. Se alguma 
coisa não faz sentido, então ela não faz sentido. Se você 
não procurar, você não vai encontrar. A luz não virá dos 
outros, ela vem de dentro da nossa própria consciência, 
ela está lá esperando para nos iluminar.
Não existe morte, nunca houve. O corpo nunca foi vivo, 
é uma máquina criada que recebe a força da vida e as 
instruções a partir da consciência da alma que o usa 
temporariamente. Sim nós somos extraterrestres.


