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O Que é Querubim?
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uerubim é um ser celestial criado por Deus e que pertence à ordem dos anjos. A Bíblia indica que os querubins Qconstituem uma classe específica de anjos dotados de significativo poder e grande autoridade. Os querubins 
são mencionados com certo destaque em algumas passagens bíblicas.

Os querubins aparecem pela primeira vez na Bíblia após a Queda do Homem. Depois de pecarem contra Deus, Adão 
e Eva foram proibidos pelo Senhor de se aproximarem da árvore da vida. Então Deus colocou querubins para 
guardarem o local.
Depois os querubins são mencionados novamente na época do êxodo de Israel. Quando Deus deu a Moisés as 
instruções sobre como deveria ser a adoração entre os israelitas, Ele indicou que duas imagens de querubins feitas de 
ouro deveriam ser colocadas na tampa da Arca da Aliança.
Os querubins deveriam ser representados de uma forma que estivessem de frente um para o outro com suas asas 
cobrindo o propiciatório. Imagens de querubins também foram bordadas nas cortinas do Tabernáculo. Em seguida 
eles continuam sendo mencionados na Bíblia Sagrada sempre relacionados à glória, poder e santidade de Deus.

Quantos querubins existem?

Não é possível saber quantos querubins existem. É certo que existem pelo menos quatro deles conforme a visão de 
Ezequiel. Se as criaturas vistas por João também forem querubins, então de forma significativa mais uma vez eles 
apareceram num grupo de quatro indivíduos.
Alguns comentaristas adotam uma interpretação muito antiga e tradicional de um texto do livro de Ezequiel para 
afirmarem que Satanás originalmente pertencia a essa classe de anjos. No entanto essa informação não está clara no 
texto. O profeta utiliza uma linguagem profética misturada com elementos poéticos para se referir ao rei de Tiro 
como um querubim ungido, e é difícil saber se existe alguma dupla referência que aponte para Satanás nessa 
profecia. 

Qual é a função de um querubim?

Considerando todas as passagens bíblicas que tratam dos querubins, é possível dizer que eles são seres protetores. 
Como já foi dito, alguns deles foram designados por Deus a guardar a entrada do paraíso. A forma com que os 
querubins foram representados na Arca da Aliança também confirma isto. Eles guardavam e observavam o 
propiciatório.
A Bíblia também diz que os querubins constituem a carruagem em que Deus desce a terra. Tudo isso indica a 
categoria elevada que os querubins ocupam. Sua função principal certamente é revelar a majestade e a glória do 
Senhor. Nesse sentido, eles defendem a santidade de Deus que é ofendida pelo pecado.

Como são os querubins?

Como todos os anjos, os querubins são seres espirituais incorpóreos, dotados de pessoalidade. Isso significa que os 
querubins possuem inteligência e responsabilidade moral. Mas os querubins são representados na Bíblia em várias 
formas. No geral, a representação bíblica dos querubins mistura semelhanças da forma humana com características 
animais.
O profeta Ezequiel é quem fornece maiores detalhes nesse sentido. Ele identificou os querubins como os animais que 
contemplados junto ao rio Quebar. O profeta descreve a aparência desses seres da seguinte maneira:

 Tinham forma de homem.
 Tinham pés como de bezerro que reluziam como bronze polido.
 Possuíam quatro rostos, sendo: um rosto humano, um rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e 

rosto de águia.
 Tinham quatro asas com as quais cobriam seus corpos e encostavam uns nos outros. Debaixo das asas os 

querubins tinham mãos semelhantes às mãos humanas.
 Os querubins resplandeciam. O profeta diz que eles eram como tochas, e pareciam carvão acesso.

No livro do Apocalipse o apóstolo João relata ter presenciado quatro seres semelhantes àqueles que foram vistos por 
Ezequiel. Por isto muitos comentaristas identificam as criaturas mencionadas por João como sendo querubins, 
embora existam diferenças naturais nas descrições feitas por Ezequiel e João acerca da aparência dos seres celestiais.
Os estudiosos não entram num acordo sobre como as representações dos querubins devem ser interpretadas. Alguns 
acreditam que essas representações de querubins devem ser entendidas de forma literal com relação ao aspecto deles. 
Outros defendem que tais representações são simbólicas e servem simplesmente para demonstrar o grande poder e 
autoridade que Deus depositou sobre essas criaturas. Essa última posição parece ser a mais coerente biblicamente.

O Que Significam os Querubins na Bíblia?



Espigas Colhidas no Sábado (Mc 2,23-28)
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esus conhecia bem a Torá, parte do Antigo JTestamento. Ele usava, muitas vezes, da própria 
consideração da Torá para ensinar.

Os fariseus, como de resto os judeus, observavam 
r igorosamente a  Torá.  Prat icavam tudo 
minuciosamente, fazendo daquilo uma norma que se 
tornava um senhor, e a pessoa escrava. Isto, no tempo 
de Jesus, tomava uma conotação política séria, 
porque toda a Judéia estava dominada pelo poder 
romano. Os judeus colocavam dificuldades na 
realização dos preceitos, com isso mostravam aos 
romanos que tinham uma Lei que não podia ser 
profanada, transgredida. Isto foi se evoluindo, entre 
os judeus, até a época de Jesus.

Os judeus se sentiam verdadeiros escravos dessas 
heranças espirituais. E Jesus estava ali para 
proclamar uma "boa nova". Não estava para abolir a 
Lei, mas para confirmá-la e glorificar o homem.

Usando das próprias palavras da Torá, Jesus justifica 
a atitude dos discípulos mencionando o episódio 
histórico, onde Davi e seus companheiros entraram 
no Templo e comeram dos pães da proposição.

Esse pão era sagrado, tinha, mais ou menos, o valor 
que tem para nós a Eucaristia. Ninguém podia se 
alimentar dele, a não ser os próprios sacerdotes.

No Templo havia castas: os sacerdotes, os sumos 
sacerdotes e os discípulos. Os discípulos tornavam-
se, mais tarde, sacerdotes e, dentre estes, um era 
escolhido para Sumo Sacerdote, algo como o Papa, 
hoje. Para que a Lei Judaica pudesse sobreviver, 
durante a ocupação romana, eles observavam isso 
rigorosamente.

Quando Jesus começou a falar, as pessoas eram mais 
escravas daqueles preceitos religiosos, que 
propriamente da ocupação romana. Por isso Ele foi 
contra aquela situação, de que no sábado não se podia 
fazer nada, nem colher uma espiga à beira da estrada. 
E, aproveitando o exemplo de Davi, que alimentou 

seus soldados com o pão da proposição, porque 
estavam com fome, Ele se proclama, naquele 
momento, igual a Deus, quer dizer, Filho de Deus. 
"O sábado foi feito para o homem, e não o homem 
para o sábado."

Jesus não estava, assim, nos ensinando o desrespeito 
às leis constituídas. Ele disse em seguida: "O Filho 
do homem é senhor também do sábado." Isto mostra 
que o Mestre se coloca no mesmo nível de Deus, de 
ser Filho de Deus. E afirma que a subordinação da 
Lei do sábado ao homem, nos mostra que essa Lei 
desaparece sempre que ela servir de empecilho a um 
certo bem. Quer dizer: toda lei é boa, quando traz 
coisas boas ao homem. É ruim, quando traz coisas 
ruins. Se a lei é boa, ela é digna de ser respeitada; se 
ruim, é passível de desrespeito.

É isto que Jesus nos ensina. Ele nos dá esta liberdade 
de discernimento cristão. E, diante do Espírito 
Santo, já estava preparado o Pentecostes, para que o 
cristão pudesse contar com a extraordinária ajuda do 
Espírito Santo de Deus. Saber discernir se a lei está 
trazendo um bem comum, ou se está trazendo um 
mal, exige-se coisas muito maiores, que é a 
dignidade humana. E, também, o discernimento 
diante das coisas que Deus fez, para que possamos 
raciocinar, pensar.

Nesse momento, Jesus se coloca diante de Deus 
como verdadeiro Filho, questionando aquilo que era 
na verdade um espiritualismo exagerado, sem causa, 
atrapalhando o bom entendimento das coisas de 
Deus. Inclusive a Sua vinda ao mundo, através da 
humanidade de Jesus.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.86)

 

Comentário do Evangelho 

esus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas, Jenquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: "Olha! Por que eles fazem em dia de sábado o que não 
é permitido?" Jesus lhes disse: "Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram 

necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os 
pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer 
esses pães". E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do 
homem é senhor também do sábado".



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 22 de Janeiro de 2019 
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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 15/01/2019, Paulo NMaurício foi agraciada com a 110ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 

Menino Jesus, Núbia Santiago foi agraciada com a 
17ª imagem Mãe do Divino Amor e Claudina das 
Graças foi agraciada com o 17º terço com qual 
Raymundo Lopes rezou nesta Basílica.

No dia 18/01/2018, Paulo Maurício
recebeu a 110ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Sejam juízes de si mesmos
Terça-feira, 24 de outubro de 1995

Meus filhos! 
Tenho-lhes falado sobre a fé e tenho também tentado 
alertá-los, no mundo todo, da necessidade de tê-la, para 
que a vida tenha sentido.
Jesus disse que, ao retornar à terra, a encontrará 
submersa na apostasia. Isto pode ser atenuado, porque a 
misericórdia de Deus age em cima da vontade humana, 
quando estamos predispostos, na humildade, a 
participar do convívio com o Céu, amando-O na pessoa 
do próximo. Sejam juízes de vocês mesmos, para que 
possam compreender o valor e a necessidade de se 
praticar a justiça.
Deus atenderá àqueles que clamam por justiça, no 
tempo certo, no momento adequado, porque somente 
Ele conhece o tempo certo e adequado que nos convém.
Meus filhos amados, atendam os meus pedidos à 
conversão, e verão nascer dentro de si novos valores, 
que produzirão frutos na vida eterna.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.187)

Comentário: Nossa Senhora refere-se aqui ao Evangelho de Lucas 18,8: “Quando 
o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra”? Observemos com que 
domínio Maria se refere ao assunto e, ao mesmo tempo, nos exorta a sermos juízes 
de nós mesmos, isto é, responsáveis por nossos atos. Deus conhece nossas 
necessidades! Apesar de tal certeza, é ínfimo o número dos que reconhecem isto. 
Ao retomar o assunto da responsabilidade de nossos atos em questão de fé, ela nos 
coloca inevitavelmente em juízo, pois somos responsáveis pelo testemunho de 
Deus em nossa vida e na de nossos filhos. Podemos mudar a terra e construir novos 
valores, se deixarmos a vontade de Deus agir em nós. Deus age em cima de nossa 
vontade, quando nos dispomos a aceitar a dEle. Deus é a vontade suprema que nos 
aponta o caminho da felicidade na terra.
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