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egundo a Bíblia, existem milhares e milhares de Anjos, três são chamados por ela com seus nomes: , S Gabriel
Uriel e . Os antigos hebreus acreditavam em uma complexa hierarquia angelical em que cada um de Raphael
seus componentes possuía um nome próprio, pois dentro do judaísmo o nome estava revestido de uma 

importância capital.
Todas as ordens místicas possuem um ritual de iniciação, em que o noviço adota um novo nome. É uma 
representação de seu nascimento para a ordem, e por meio dela, para uma nova vida. Esse nome significa novos 
poderes, novos conhecimentos e maiores conquistas espirituais.
Assim, o ato de nomear alguém ou algo parece ter importante significado. A invocação dos Anjos da antiguidade 
judaica era feita pronunciando-se seu nome, em certos momentos e em determinadas condições.
O ato de descobrir o nome do nosso Anjo da guarda pode também ser considerado uma espécie de iniciação, como 
o recebimento de um código que nos dará acesso a novos níveis de consciência. Essa descoberta talvez constitua o 
ponto crucial da relação com o nosso Anjo custódio. Se levarmos em conta que a imensa maioria dos seres 
humanos não é capaz de perceber os Anjos de uma maneira sensível, qualquer comunicação que de um modo 
inequívoco venha deles adquire uma importância capital. E entre essas comunicações, uma das primeiras , e a 
principal, é a nomeação do nosso Anjo da guarda. A partir desse momento, esse nome nos permitirá estar em 
permanente contato com ele, tornando a comunicação muito mais fácil, já que nossa fé e nossa segurança terão 
aumentado consideravelmente.

Ano VIII – Nº 355 – 08 de Janeiro de 2019

O Nome de 
seu Anjo



Existem diferentes métodos para averiguarmos o nome do Anjo da guarda, um dos melhores é que, a cada 
noite, antes de dormir, seja estabelecido um contato mental com nosso Anjo, pedindo sua ajuda durante o 
sono, para que sejam solucionados os problemas que naquele momento nos estão afligindo, quaisquer que 
sejam eles. Durante o dia, devemos afastar momentaneamente os pensamentos do trabalho - ou daquilo que 
estivermos fazendo - e enviar pelo menos uma saudação a ele, aproveitando para lhe pedir que nos ajude 
sempre, a qualquer momento e em qualquer situação.

À noite, nessa espécie de oração ou comunicação mental, devemos pedir-lhe que, se ele considerar o 
momento conveniente, revele seu nome para que a nossa comunicação e torne melhor, estreitando dessa 
maneira a união já existente entre nós.

O normal é que durante o sonho ou pela manhã, logo ao acordar, o nome do nosso Anjo surja claro e distinto 
na nossa consciência. Não devemos esperar um nome bíblico, nem forçosamente um terminado em "el". 
Poderá ser um nome muito conhecido ou um que jamais ouvimos na vida. Poderá ser um nome estrangeiro 
ou um diminutivo popular. Também pode surgir algo que não pareça nome, mas que nós automaticamente 
identificaremos como sendo o do nosso Anjo. E a partir desse momento teremos uma forma de invocá-lo, de 
iniciar a comunicação com ele. Devemos dar as graças e estar dispostos a começar um novo, alegre e 
esperançoso dia.         
                        
Anjo é designação de encargo, não de natureza, se perguntares pela designação da natureza, é um espírito; se 
perguntares pelo encargo, é um anjo: é espírito pelo aquilo que é. E é anjo pelo aquilo que faz.»

Os Anjos são criaturas puramente "Espirituais", são dotados de inteligência e de vontade: são criaturas 
pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis . Eles existem desde o começo dos 
tempos e já se encontravam no jardim do Éden antes que Adão e Eva, fascinados, explorassem esta ampla 
terra a nós dada por Deus, e depois que os primeiros humanos foram expulsos do éden por terem provado do 
conhecimento do bem e do mal, os querubins, que são uma das três ordens de anjos mais próximas de Deus, 
montaram guarda na porta oriental.

Suas espadas de fogo viraram-se em todas as direções para impedir-nos - Adão e Eva - de voltar para provar 
também da árvore da vida eterna. Um Anjo é um guardião, um mensageiro do Céu. O Céu é a origem dos 
milagres, onde o amor existe como energia curativa pura e incondicional, e onde os seres humanos são 
encarados como uma espécie protegida dotada de livre-arbítrio. Um Anjo pode levar o reino dos Céus aos 
seres humanos na terra se o desejar e estivermos dispostos a aceitá-lo.

Eles nos socorrem, nos ajudam, nos ungem de calma e serenidade. São portadores de mensagens ou de 
esperança. Eles nos guiam, nos ensinam, respondem a nossas orações, nos conduzem na morte. E sempre 
estão a serviço de Deus, e não deles mesmos  Os anjos são nossos companheiros por toda a vida, por isso, 
sempre confie neles, pois assim também estará confiando em Deus.
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É
 Gabriel quem traz "as boas novas". É o degrau 
da união da consciência externa do não 
ascensionado com seu Deus. Mas, qualquer dia, 

os isolados do caminho da vida procurarão a UNIÃO 
COM SEU DEUS, a despeito da religião a que 
pertençam, na qual acreditam e à qual rendam sua 
homenagem. Muitos Seres Divinos oferecem ao 
homem da Terra Sua assistência e auxílio, se para isto 
são apelados. O Poderoso Arcanjo Gabriel é um 
destes Seres Divinos.
Ensinaram-vos que o homem foi criado à imagem de 
seu Criador. Entretanto, se olhamos para trás, 
devemos reconhecer que o homem se afastou muito 
de sua origem divina. O Arcanjo Gabriel conserva a 
concepção original da Perfeição - O Imaculado Plano 
- para toda a humanidade e está pronto a dar Seu 

auxílio a todos que O procurarem.
A Chama de Gabriel vos foi dada conhecer a Esperança. A realização de Seu serviço é exatamente o que o nome 
expressa. Ela dá aos corações humanos a ESPERANÇA e entusiasmo para uma próxima melhora. Suas 
irradiações são cheias de força de expansão, elevadas, alegres e plenas de inspiração. 
Assim como as irradiações de calor de uma aquecedor dão o conforto em vossa casa, assim também flui em vossa 
atmosfera a irradiação de cada inteligência - divina ou humana - através do pensamento ou sentimento, palavras e 
atitudes.
A proximidade de um aquecedor produz uma sensação de calor; a proximidade de um Mensageiro Divino eleva 
toda consciência e o mundo daqueles que se carregam e absorvem a Presença do "EU SOU" destes Seres, Suas 
irradiações cheias de bênçãos, Suas virtudes e dons espirituais.
O ARCANJO GABRIEL DIZ:
Benditos sede vós, filhos e filhas! Eu venho do trono do Rei dos Reis e trago-vos a recordação de vossa identidade 
celeste. Trago-vos a herança da recordação que somente está à espera de ser reconhecida por vós, a fim de que 
possais, no mundo exterior, efetivar a Glória do Pai, para libertar e salvar a Terra que, até agora, foi vossa paciente 
e protetora anfitrioa. Eu venho do reino da "Luz Divina, que jamais falha" ao limitado e obscuro reino da Terra . 
EU SOU conhecido como o ARCANJO DA RESSURREIÇÃO! É Meu privilégio e honra cooperar com a 
Hierarquia Divina para trazer de volta a maestria à vida das consciências, cuja maestria pertence à evolução de 
todo homem mulher e criança, assim como foi determinado, em juramento, por seus espíritos.
Colaboro com o Grande Mestre Ascensionado o EU SOU - o próprio Jesus de toda a raça humana. EU SOU bem 
instruído para levar à perfeição divina, em sua evolução, a cada uma destas emanações de vida. Executo Minha 
adoração no mesmo Templo, e estou dia a dia, lado a lado, com vosso próprio Jesus Sinto-me bem preparado para 
transmitir a SENSAÇÃO de que chegou a hora de abrirdes as portas e janelas de vossas almas à realidade da 
preciosa e majestosa Presença Divina, que foi feita à imagem do Pai deste Sistema e que é VOSSA OBRIGAÇÃO, 
VOSSA DÍVIDA representar ou corporalizar isto no mundo externo.
Religião não é apenas o ato externo de uma cerimônia. Ela é, ao contrário, uma questão da vida diária e de cada 
hora! É o objetivo perfeito, normal, do completo bom senso. É a questão da disciplina, do autodomínio, da 
reflexão; é o desdobramento do amor e gratidão a Deus, que vos deu a vida e vos mantém no Universo há bilhões 
de anos.
Com todo o Poder de Meu Coração EU CARREGO agora,: vosso corpo mental, vosso corpo emocional, vosso 
corpo etérico e vosso corpo físico, com o gloriosos Poder da Chama da Ressurreição. Deixai tudo o que é "morto" 
em vós VIVER: A luz divina, a juventude divina, a força perpendicular divina, o ouvido divino, a beleza divina, o 
amor divino. A ENVOLVENTE NATUREZA DIVINA ESTÁ VIVA EM VÓS! Existe uma centelha em vossos 
corações; do contrário não poderíeis ter uma forma física. Nesta centelha encontra-se a ONIPOTÊNCIA DO 
TODO PODEROSO e Eu a alento com a Chama de Meu Espírito: "VÓS QUE ESTAIS DORMINDO, VINDE 
TODOS! DESENVOLVEI-VOS PARA A MAESTRIA E SEDE DIVINAMENTE LIVRES"! Tenho a cor azul

Anjo Gabriel



O maravilhoso Ser que vós conheceis sob o nome de 
Arcanjo Raphael dedicou sua existência ao serviço 
de irradiações para curar, nos gloriosos Templos de 

Luz dos planos mais elevados da Perfeição Divina onde 
Ele vive. Estes raios de cura não são dirigidos somente aos 
filhos físicos do mundo visível, mas também a qualquer 
necessitada vida. e aos planos divinos que envolvem a 
Terra da mesma forma como a bateria de um carro é ligada 
a um acumulador para que ele receba a carga, onde é 
produzida a energia que serve como meio de locomoção, 
assim também procedem os Arcanjos, Anjos, Serafins e 
Querubins. Por meio de Seus ritmos dirigidos, dedicação e 
adoração à Fonte Divina, Eles recebem determinadas 
qualidades, isto é, as que Eles desejam irradiar sobre outras 
partes da vida, para trazê-las, novamente à perfeição.
Raphael é o encarregado das Escolas de Treinamento para 

as suas Legiões de anjos. Aqui eles são preparados para servir, aprendem como atrair de Deus as forças de cura, 
sustentando-as em si, até que possam enviá-las aos suplicantes do mundo, àqueles que necessitam delas. Quando já 
sabem sustentar e manter esta essência de curas, eles são enviados à Terra para trazer a substância carregada com a 
força de cura aos indivíduos necessitados e em situações aflitivas.
O Plano Divino destinado à Terra e seu povo é o seguinte: As legiões de anjos, o reino dos homens de Deus deverão 
servir juntos em harmonia e criar sobre a Terra a Perfeição do Reino de Deus. Jesus disse: "VENHA O TEU REINO, 
SEJA FEITA A TUA VONTADE ASSIM NA TERRA COMO NO CÉU".
O Arcanjo Raphael também se dedica àquelas emanações de vida que desejam servir a Deus e ao homem, no mundo 
físico das aparências. Através do aproveitamento da projeção dos raios de luz, a todos os que estão ligados com a 
missão de desempenhar certas funções na vida, a todos, Ele e Seus anjos envolvem com seus sentimentos de fé, amor, 
constância, sabedoria e tudo o que ainda é desejado por estas emanações de vida, para que permaneçam fiéis às suas 
escolhidas funções.
O Arcanjo Raphael é o complemento divino da Doce e Serena Senhora a mãe de Jesus. Além de Seus infindáveis 
trabalhos à vida humana, é Ela a dirigente suprema da Atividade de Cura para nossa Terra.
O ARCANJO RAPHAEL DIZ:
Sou chamado de Arcanjo da Dedicação e Abnegação. Meu trabalho no Universo põe-Me na vanguarda das gloriosas 
Legiões de Seres Celestes, as Quais guiam os raios de Deus Imortal em cada emanação de vida, cujas energias são 
dedicadas, principalmente, ao trabalho humanitário de abençoar todos os povos. A Chama de Minhas Atividades são 
parecidos do nosso Bem-Amado Jesus e têm uma delicada cor vermelha.
Todos os médicos, enfermeiros, sacerdotes, irmãs de caridade, irmandades, e cada aluno e iniciado que, 
espontaneamente, oferecem suas forças ao serviço da vida estão, particularmente, sob Minha Benção.
Minhas irradiações operam por meio do raio vermelho e da Dedicação e Abnegação de cada emanação de vida, dos 
anjos,  mestres e de todo grupo de pessoas que trabalham e se dedicam à adoração. Senti, por um momento, vossa 
dedicação individual, a da vossa irradiação de vida a Deus. Visualizai a descida da luz do coração do Universo que 
anima cada um de vossos corpos internos. DEDICAI, agora, abnegadamente e em consciência plena, que:
- Vosso ESPÍRITO e vosso CORPO possam receber a graça Divina do Pai;
- Vossos SENTIMENTOS ajudem a irradiar somente a bondade e coisas edificantes;
- Vosso INVÓLUCRO de carne concretize saúde e harmonia;
- Vossos OLHOS, através do PRÓPRIO-DEUS, somente vejam a perfeição e que aceitem toda oportunidade e 
possibilidade de abençoar a vida;
- Vossos OUVIDOS somente percebam a harmonia da Luz interior, a voz do Mestre e o pedido de auxílio de vossos 
semelhantes;
- Vossos LÁBIOS somente pronunciem palavras celestiais de esperança, de fé e confiança na consciência dos 
humanos;
- Vossas MÃOS sejam usadas para curar;
- Vossos PÉS sigam o caminho apontado por Deus, que tudo envolve;
- Vosso CORAÇÃO seja uma taça do Fogo Sagrado e que todo vosso SER se dedique, abnegadamente ao Serviço de 
Deus.

Anjo Raphael
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Sua função consiste em dar apoio e colaborar com toda 
evolução pertencente à Terra  O Arcanjo Uriel veste um 
maravilhoso manto de cor AMARELA e acha-se 

acompanhado por miríades de anjos. As legiões de Sua Corte são 
inumeráveis e acham-se constantemente presentes nos cárceres, 
hospitais, prisões e asilos de velhice. Onde exista uma alma 
necessitada, lá também está presente  Uriel  A natureza peculiar do 
trabalho concernente ao Arcanjo Uriel é a MENSAGEM DE PAZ. 
Esta deve anteceder a completa cura da alma, espírito ou corpo, ou 
a melhoria de situações pessoais, pois a Paz é o verdadeiro 
condutor dos raios da cura.
EU SOU o Espírito da Paz!
EU SOU o Espírito da Misericórdia!
EU SOU o Servo do ÚNICO Deus e EU estou perante cada um de 
vós com vosso Servo! SEMPRE QUE O NOME DE DEUS É 
APELADO, AUDÍVEL OU SILENCIOSAMENTE. manifesto 
NO MESMO INSTANTE, com a abundância do Todo Poderoso 

Amor, com Bênçãos, Forças de Cura, Fé e Poder. A Bênção fluirá suficientemente para vós, de acordo com a vossa receptividade.
Eu falo às vossas consciências, aos vossos espíritos e a vossos corpos! Em nome do Único-Todo-Poderoso-Deus, QUE A PAZ 
ESTEJA CONVOSCO! PAZ EM VOSSAS CONSCIÊNCIAS QUE LUTAM, PAZ EM VOSSAS MENTES AGITADAS, EM 
VOSSOS CORPOS CANSADOS - A PAZ DIVINA QUE TUDO ABRANGE E ESTÁ ACIMA DE TODA COMPREENSÃO! 
Deixai-a penetrar AGORA em cada célula, em cada fibra de vosso ser e aliviai vossa tensão, compreendendo que estais 
submersos na Toda Poderosa Presença! Vós viveis, vos moveis e, realmente, vosso ser está vinculado ao corpo da inteligência da 
Divindade. Mesmo com a divagação de vossos pensamentos, jamais podereis afastar-vos do lugar seguro que é O CORAÇÃO. 
Nada mais vos é pedido, a não ser DESPERTAR ante esta oferenda amorosa e este refúgio seguro que é a Presença Divina!
De todos os anjos que permanecem em volta da Terra, são os que se encontram em maior número. 
A Nós, servidores divinos, foi dada a grande possibilidade e alegria de poder amparar, no Universo, os filhos e filhas de Deus que 
teceram, por seus pensamentos e sentimentos, dolorosas experiências, e que em seu grande desespero ao Altíssimo Poder serem 
libertados novamente. As Nossas Legiões respondem ao chamado e às preces do mais humilde ser humano.
O reino dos anjos projeta-se em escala sucessiva do Coração de Deus, atravessando o reino até o plano físico. A Chama no 
coração e o apelo da consciência se eleva: "DEUS ESTEJA CONOSCO". Neste momento são enviadas, de acordo com a 
necessidade, uma ou várias Legiões de Anjos para levar auxílio e amparo às necessitadas emanações de vida.
Os anjos, humildes servidores, são mensageiros do Todo-Poderoso. Eles são a encarnação da qualidade mística da "Graça". O 
Complemento Divino de Minha Emanação de Vida no reino interno é conhecido sob o nome de GRAÇA
Ela é a "Mãe da Misericórdia" no reino dos anjos, assim como a Doce e Serena Senhora representa, na atualidade, a Misericórdia 
no reino humano.
Existe uma Lei Divina imutável e irrevogável:. Se isso não fosse uma verdade indesviável, Nós que vivemos no Amor e na 
Misericórdia, já teríamos há muito tempo elevado a humanidade à Luz.
As grandes cidades estão sempre em seus postos de observação e dão atenção ao mínimo lampejo da Luz da Alma, uma vez que 
socoro significa, também para as Legiões Celestiais, um pedido de ajuda. Quando isso ocorre avisam as Legiões de Anjos,. Estes 
selecionam os anjos capacitados para o trabalho no mundo interior dos sentidos, para manter a característica do raio que será a 
resposta aos apelos. Através desses raios é animada a Chama dos Corações dos suplicantes. Assim que a Chama e o Raio se 
encontram, a resposta é magnetizada pelo próprio suplicante; ela sempre vem a ele na medida de sua capacidade para recebê-la.
As Legiões de Anjos que conosco atuam muitas vezes partem com os pequeníssimos anjos, que encarnam as virtudes da fé, 
esperança, felicidade, etc. Quando sua missão é executada com êxito, adquirem maior certeza e confiança e aprendem o 
necessário controle próprio a fim de, na próxima tarefa, poderem carregar consigo maior quota de virtudes. Através da prática 
dessas experiências vão crescendo, desenvolvendo-se e aprendem a conhecer todas as alegrias que jazem no "servir".
Atentai bem isto:
Sois instruídos para ser sábios! A liberdade virá quando, conscientemente e sob todas as condições, vos tornardes sábios e 
souberdes dominar cada situação através da Chama do coração. Outra liberdade duradoura não existe! Naturalmente seria mais 
fácil nesta vida ter sempre perto um Ser que tenha passado com êxito por esse aprendizado, ao qual pudésseis confiar vossos 
problemas para uma rápida solução. MAS O SÁBIO APRENDE AS REGRAS POR INICIATIVA PRÓPRIA, pois poderia 
ocorrer que o Instrutor não estivesse presente quando se apresentasse ao necessitado discípulo a sua grande oportunidade de 
resolver por si mesmo, um difícil problema.
Mostrai-Me o que se encontra em vossas mentes e o que pretendeis fazer nos próximos dias. Fazei delas mentes utilizáveis para 
NÓS! LEMBRAI-VOS, , sempre, de que Uriel não está mais distante de vós do que vosso próprio apelo. Nada mais é preciso 
senão enviar vossos pensamentos a Deus e no mesmo instante já estou ao vosso lado. Pois EU SOU VOSSO AMIGO! EU SOU 
VOSSO SERVO! EU SOU VOSSO COMPANHEIRO NA LUZ! EU SOU URIEL, O MENSAGEIRO DO TODO-
PODEROSO!

Arcanjo Uriel
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Os apóstolos e sobretudo os evangelistas se preocupavam em deixar considerações nas entrelinhas do que 
escreviam, para nos ensinar algo mais. Aos relatos, costumavam mesclar principalmente assuntos do Antigo 

Testamento.
Vejamos, em Lucas e Marcos, alguns exemplos.
No capítulo 14 de Lucas temos parábolas onde Jesus nos ensina, falando de bodas, jantar e cerimônias. Talvez por ter 
sido muito convidado para tais ocasiões, às quais os judeus davam muita importância.
Na parábola "A escolha dos lugares" ou "Lição de um humilde", Jesus ensina que, quando formos convidados para 
uma festa, devemos nos colocar nos últimos lugares e não nos primeiros, pois pode chegar alguém mais importante e o 
dono da festa nos pedir para ceder-lhe o lugar, o que nos deixaria envergonhados. Ocupando os últimos lugares, poderá 
ocorrer o contrário, sermos chamados mais para cima, o que seria para nós uma glória em presença de todos os 
convivas. Este é um recado prático de Jesus.
Na parábola seguinte, Jesus conta a história de um homem que deu um banquete e convidou a muitos, mas todos deram 
uma desculpa para não comparecer. Na verdade não estavam interessados naquela festa. O homem, indignado, disse ao 
servo: "Vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. "O servo 
assim fez e, voltando, relatou-lhe um fato interessante:
"Senhor, o que mandaste já está feito, e ainda há lugar. O dono da casa disse então ao servo: 'Vai pelos caminhos e 
trilhas e obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique repleta'".

aquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. NComeçou, pois a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de 
Jesus e disseram: “Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos 
comprar alguma coisa para comer”. Mas Jesus respondeu: “Dai-lhes vós mesmos de comer”. Os discípulos 
perguntaram: “Queres que gastemos duzentos denários para comprar pão e dar-lhes de comer?” Jesus perguntou: 
“Quantos pães tendes? Ide ver”. Eles foram e responderam: “Cinco pães e dois peixes”. Então Jesus mandou que 
todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de cem e cinquenta 
pessoas. Depois Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a benção, partiu os 
pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os dois peixes. Todos 
comeram, ficaram satisfeitos e recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos 
que comeram os pães era de cinco mil homens.

Comentário do Evangelho

Os primeiros lugares e a primeira multiplicação dos pães I (Mc 6,34-44)
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Interessante, foi usada a palavra obriga, ou seja, impõe, põe no dever. Precisamos entender que Lucas era um 
médico grego, que não conheceu Jesus. Ele explica, nas entrelinhas desta parábola, a história da cristandade.
Primeiramente, o grande convite feito por Jesus e a recusa dos convidados. Na segunda etapa da cristandade, Ele 
convida os coxos, cegos, isto é, os pequenos, como nós, que não temos doutorado em teologia, viemos de uma 
formação acadêmica modesta… E aceitamos.
Após ter aceitado, os anjos dizem: "Senhor, ainda há lugar." Quer dizer, nos últimos tempos, haverá lugar para mais 
gente. Deus, de imensa misericórdia, diz para forçar a entrada, porque Ele quer todos os pequenos neste banquete.
No final dos tempos, algo de muito grande irá acontecer. Até mesmo pessoas que não são cristãs, serão incluídas no 
grande banquete de Deus. É sobre isto que Lucas fala.
Vamos, agora, observar o que nos diz Marcos, no capítulo 6. Possivelmente ele estivera presente ao milagre da 
"Primeira multiplicação dos pães".
Foi dito que naquele lugar havia cinco mil homens, que estavam ali para ouvir Jesus. Quando os apóstolos 
responderam a Jesus, dizendo: "Iremos comprar duzentos denários de pão para dar-lhes de comer?," para eles esta 
expressão significava o seguinte: vamos comprar o impossível, não temos condições para isto.
Marcos poderia ter explicado apenas que havia pães e peixes. Qualquer que fosse a quantidade, não seria suficiente 
para alimentar tanta gente. Outra informação numérica: assentaram-se em grupos de cem e de cinqüenta. Será que 
estavam tão organizados, a ponto de formar grupos certinhos de cem e de cinqüenta pessoas?… E ainda 
recolheram doze cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe. Será que foi este número mesmo? Será que eles 
contaram os cestos? Marcos não estava mentindo. Na verdade entremeava no relato ensinamentos importantes, 
para que outros judeus entendessem o que dizia. Este era o costume dos evangelistas.
Os duzentos denários eram, portanto, um modo de dizer: comprar pão para esta multidão é impossível.
Os cinco pães representavam, para os judeus, o número perfeito, o número da fortuna, da base da alimentação da 
pessoa. Era o alimento completo. Já os dois peixes significavam a carne pura e sem sangue. Portanto, são números 
perfeitos o dois e o cinco.
Os doze cestos cheios que recolheram simbolizavam os eleitos que, alimentados por Deus, no final retornarão ao 
Pai. Marcos quis aqui entrar no discurso de Jesus. Fez o que era costume entre os apóstolos: entremear 
ensinamentos importantes, para que os judeus entendessem o que falavam. Marcos estava suscitando algo a mais 
dos ensinamentos de Jesus.
Quando se referiam ao Templo, não falavam necessariamente do Templo de Jerusalém. Havia muitas sinagogas, 
templos; portanto, as pessoas que circulavam por aquele lugar não iam além de cinco mil. Marcos entendeu a 
espiritualidade de Cristo, neste milagre. Houve realmente a multiplicação dos pães e dos peixes. E ao narrar o fato, 
Marcos expressou todas as considerações numéricas, para que pudéssemos aprender algo mais.
Entendemos, portanto, que os doze cestos (os eleitos) foi o que recolheram daquilo que era perfeito: a base, a 
estrutura, ou seja, os cinco pães e os dois peixes representando a pureza, a carne sem sangue.
É muito interessante lermos o Evangelho e percebermos com que acuidade os apóstolos permeavam em suas 
entrelinhas o caminhar de Jesus, o Seu agir. O próprio João Evangelista disse que se fosse colocar na Bíblia todos 
os ensinamentos, milagres e sinais de Jesus não haveria no mundo lugar para guardar os livros que se deveria 
escrever. Quer dizer, então, que Jesus falou e fez ainda muitas outras coisas. Há, portanto, milagres e ensinamentos 
que não conhecemos. Está ali apenas o necessário para a nossa salvação. Aqui Jesus fez o milagre da multiplicação 
do alimento, não necessariamente do pão e do vinho, pois Ele se preocupava com a multidão que o acompanhava.
Outro momento interessante é quando os discípulos lhe disseram: "O lugar é deserto e a hora já muito avançada. 
Despede-os para irem aos campos e aldeias (…)". Marcos ficou atento e não deixou passar, pois "o lugar é deserto" 
significa que aquele povo estava na aridez da palavra e a hora findava, ou seja, já chegava o momento de Jesus
sofrer a paixão, para depois vir o grande Pentecostes, a fim de que pudessem entender o que se passara. Os 
apóstolos eram inteligentes, e suas palavras inspiradas.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.171)
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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus, 
Terço rezado com Raymundo Lopes e a imagem da Nossa Senhora do Divino Amor 

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 08 de Janeiro de 2019 

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

Sorteios

 partir do dia 11 de setembro de 2018, todas as terças-Afeiras, no final da reza do Terço das 17 horas, nesta 
Basílica, serão feitos os seguintes sorteios:
1. Visita da imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 
Menino Jesus, como já é tradição;
2. Uma imagem Mãe do Divino Amor;
3. O terço com o qual o Sr. Raymundo Lopes tiver rezado 
aqui na Basílica, no dia.
    Esse terço terá uma dezena na cor azul, uma na cor 
vermelha, uma na cor amarela e duas na cor branca, onde: a 
cor azul estará representando as visitas da imagem de Nossa 
Senhora de Lourdes com o Menino Jesus; a cor vermelha 
representando o Terço Degredados Filhos de Eva, este que 
aqui rezamos; a cor amarela representando a imagem Mãe 
do Divino Amor, aqui sorteada; e a cor branca 
representando Miryam, a Mãe de Yeshua, que aqui entra 
acompanhada do Menino Jesus dando início ao 4º mistério.

Nota: 
Aquele que desejar adquirir imagem Mãe do Divino Amor e/ou 
terço Degredados Filhos de Eva (com as 4 cores), deve entrar em 
contato com Gerson, pelo telefone (31) 3225-4067 ou (31) 3225-
4688 - Endereço: Rua Alagoas 1460 sala 904, Savassi - Belo 
Horizonte.

os sorteios do dia 21/12/2018, Nilse Maria foi Nagraciada com a 108ª visita da Imagem de 
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino 

Jesus, Francisco Lembi foi agraciada com a 15ª 
imagem Mãe do Divino Amor e Lúcia Helena foi 
agraciada com o 15º terço com qual Raymundo Lopes 
rezou nesta Basílica.

No dia 18/12/2018, Nilse Maria
recebeu a 107ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Dar preferência aos que 
não podem retribuir

05 de setembro de 1995

Meus filhos!
Disse que falaria sobre aquilo que Jesus ensinou por 
meio de Suas palavras no Evangelho. Desejo, portanto, 
que examinem suas vidas e percebam que o Pai que está 
no Céu nos criou iguais, porque em Seu Reino não 
existe lugar para a competição. Vocês estão vivendo 
uma época angustiante, em que o vale tudo é a regra 
básica da conquista terrena. Quero que entendam que a 
Justiça de Deus não pode ser medida pelos parâmetros 
do homem. Portanto, façam distinção àqueles 
impossibilitados de retribuição na terra, para que Deus 
os distinga no Céu. Esta é a regra básica para se desejar 
o Reino de Deus. A vontade em se destacar dos demais 
cria na alma de vocês uma ansiedade materializante, 
que os leva à condição de escravos da conquista e do 
sucesso. Meus filhos, isto não é vida, é um arrastar-se 
sobre a terra em busca de uma segurança que somente 
poderá ser encontrada na confiança de que temos, no 
infinito, um Pai que sabe o que nos convém. Invistam 
na humildade na terra, para que sejam exaltados na 
glória de Deus. Obrigada por terem atendido ao Meu 
chamado.

Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.184)

Comentário: Vejam com que simplicidade Nossa Senhora lembra a passagem de Lucas 
14,13: “Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E 
serás feliz por eles não terem com que te retribuir; ser-te-á retribuído na ressurreição dos 
justos”. Com palavras diretas e precisas, pede-nos a vivência da humildade e classifica de 
“ansiedade materializante” a nossa corrida atrás do sucesso na terra. Teólogos, teólogos, isso 
não lhes diz nada? Neste dia, terminada a mensagem, Ela ensinou a Raymundo mais uma linda 
oração: Toca-me, Senhor!


