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Ano VIII – Nº 369– 30 de Abril de 2019

Catedral de Notre-Dame:

 as torres que ninguém ousou completar
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utro caso muito conhecido é o das torres de Notre-Dame. Sabe-se que não foram Oacabadas. Aquilo é tão bonito que, de um lado, é-se levado a dizer que não precisava 
ser colocado nada mais. Mas o arquiteto tinha intenção de completá-la, apenas se 

perderam os planos.

‘Depois que se sabe que as torres de Notre-Dame deviam ser completadas, fica-se olhando 
para elas, olhando, olhando… Algo o edifício nos diz dessas torres que não existem, porém 
nada do que vamos imaginando nos satisfaz, por causa de um modelo noturnamente existente 
em nosso espírito e que nos entusiasma. Esse entusiasmo pelo que conhecemos apenas 
negativamente nos dá algo da centelha do absoluto.

Por mais que se tente completar as torres de Notre-Dame – talvez um grande arquiteto consiga 
– não se chega a nenhuma solução satisfatória. Isso quer dizer que, à maneira de negação, tem-
se uma certa noção da torre que se poria lá. Mas não é nenhuma das que cogitamos.’

O que Goethe fez com os torreões da catedral de Estrasburgo não faria com Notre-Dame, 
menos ainda com o cone do Fujiyama. O que tem a catedral de Notre-Dame que a mim me 
delicia, me subjuga e me assume, é que aquilo, como está, é tão bonito, que se diria que não se 
pode pôr nada mais além daquilo. Ora, era para pôr! Logo, o acréscimo tem que ser um bonito 
de tal ordem que fosse o contrário, na linha não grega, do que aquelas torres truncadas têm 
numa linha clássica, quase grega. Quem o fizer merece um prêmio.

‘Viollet-le-Duc o fez em ponto pequeno, com aquela agulha atrás da catedral que ele restaurou 
e cuja altura aumentou. Não se atreveu, porém, a completar as torres da frente…’.”
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Comentário do Evangelho 

aquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: “Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, Nmas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito”. Nicodemos 
perguntou: “Como é que isso pode acontecer?” Respondeu-lhe Jesus: “Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas 

coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós 
não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do 
céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a 
serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida 
eterna”.

ste Evangelho tem ensinamentos aos quais devemos dar muita atenção. Quando Jesus responde a Nicodemos: "Em Everdade te digo: se não nasceres de novo não verás o Reino de Deus."; e "Em verdade te digo: quem não nascer da água e 
do espírito não pode entrar no Reino de Deus", significa nascer para algo mais elevado, abrir-se às palavras e 

ensinamentos do Pai, transmitidas por Jesus, "crer e permanecer na Palavra".
O nascimento na carne acontece na terra, por isso passamos a ter contato com as coisas da terra, aprendemos o que é da matéria, 
tudo aquilo que vemos e conhecemos com os nossos sentidos, com os olhos da matéria. Mas, se desenvolvermos os olhos do 
espírito, veremos as coisas do espírito, nasceremos para as coisas de Deus. Isto só não é fácil por causa do nosso pecado. 
Portanto, nascer de novo é conhecer e viver as coisas do espírito, que estão acima das coisas da matéria.
Jesus nos fala de duas situações pelas quais o ser humano pode passar na terra. Uma é aquela que se refere à cultura intelectual, 
adquirida através do conhecimento, do contato com as coisas do mundo: o saber; outra é a cultura do espírito, adquirida através 
dos ensinamentos de Deus: a sabedoria. Pode o maior sábio do mundo ser o mais ignorante das coisas de Deus; assim como o 
indivíduo mais inculto ser um grande conhecedor das coisas de Deus.
Quando uma pessoa nasce do espírito, começa a entender que faz parte de algo sublime. Isto passa a influenciá-la na sua 
sabedoria. A sua inteligência se abre também a um maior entendimento das coisas da terra, pois passa a observar mais, a ficar 
mais atenta.
O ser humano é carne e espírito. O espírito é esse que deve nascer de novo, do alto, numa contínua procura de Deus. Entendemos 
isso quando Jesus comparou o Reino de Deus com a situação daquela mulher que perdeu uma moeda e varreu a casa até encontrá-
la. Isto é a procura do renascimento do espírito. A pessoa precisa renascer, numa incessante busca das coisas do espírito.
Jesus explicava isto a Nicodemos e ele não entendia, por isso disse: "Se tratando de coisas terrenas, não me crês, como crerás, se 
te falar das celestiais?"
Os santos eram pessoas geralmente "simples, mas com um grande conhecimento das coisas de Deus", por isso tinham também 
maior compreensão das coisas da terra.
São Cura d’Ars era uma pessoa simples e foi um dos maiores confessores, porque começou a entender a alma humana. Santa 
Catarina de Sena tinha toda uma estrutura racional que mudou completamente, após nascer do espírito. Outros santos como 
Santa Teresa d’Ávila, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Santo Agostinho foram pessoas que nasceram de novo. 
Adquiriram sabedoria, sabiam se relacionar bem com as pessoas, sendo consideradas inteligentíssimas.
Temos na Igreja outros exemplos bonitos: São Benedito, São MartinhoT São Benedito era uma pessoa de pouca expressão, que 
só conseguia falar assim: "Senhor, cheguei, estou aqui!" Jesus chegou inclusive a responder-lhe: "Eu também estou aqui, 
Benedito." Ele era muçulmano. São Martinho era filho de mãe solteira, seu pai tornou-se governador. Foi impressionante a sua 
transformação e admirável a sua sabedoria.
Nascer do espírito e se tornar santo, é isto que Deus quer de nós. Ele quer que nasçamos para a santidade, para a vida eterna.

(explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, extraído do Livro "Código Jesus", p. 101-102)

Jesus com Nicodemos (Jo 3,7-15)



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 30 de Abril 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 23/04/2019, N Raymunda 
Henriques foi agraciada com a 122ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 

Menino Jesus, Maria das Graças foi agraciada com a 
29ª imagem Mãe do Divino Amor e Taynara Moreira 
foi agraciada com o 29º terço com qual Raymundo 
Lopes rezou nesta Basílica.

No dia 27/04/2019, Raymunda Henriques
recebeu a 122ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

A família não é mais o
 ponto de apoio à pessoa

Terça-feira, 20 de junho de 1995

Meus filhos amados! 
O surpreendente avanço do progresso, em defesa do 
bem-estar comum, está levando vocês a um 
consumismo desenfreado e totalmente desnecessário. 
A procura cada vez maior de uma eficiência no trabalho 
está levando vocês a uma ansiedade que os afasta de 
Deus.
Esta angustiante situação está levando vocês a uma 
perda constante dos valores culturais e morais. 
A família não é mais o ponto de apoio à pessoa.
Meus filhos, esse não é o caminho escolhido por Deus 
para levá-los a uma vida feliz. Eu peço a vocês que se 
convertam e dêem fim a esse estado de coisas, o mais 
urgente possível, caso contrário, uma grande dor está 
prestes a atingir toda a terra.
Se meus pedidos não forem atendidos, breve tudo que 
tenho predito se cumprirá, e então tardiamente 
perceberão que tudo isto é verdade.
Eu clamo a Deus por vocês.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.168)

.Comentário: Nossa Senhora não é “aquela Senhora” que pede conversão 
sem explicar os motivos. Na madrugada desta mensagem, Raymundo, surpreso, 
perguntou: 
– A Senhora sabe de tudo isso? 
Ela respondeu: 
– Você tem condições de enxergar o átomo?
– Claro que não! 
– O universo do seu conhecimento sobre as coisas que sabe é menor que o átomo, 
em comparação com o que sei; não fiquem surpresos quando tudo o que predisse no 
mundo inteiro começar a acontecer.
A Virgem não deseja ser profetisa de desgraças, mas não necessitamos de provas 
para ver que este estado de coisas nos levará, inevitavelmente, a um caos social, 
breve.


