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Quem é ele?

P

oucos personagens-símbolos da Bíblia mereceram tantos comentários e deram margem a tantas
especulações como o Anticristo. Vale a pena debruçarmo-nos sobre essa ﬁgura, o que ajudará a
conhecer um pouco a doutrina do Novo Testamento a seu respeito, e assim possibilitar “ao
cristão conhecer os verdadeiros bastidores da história universal”, segundo Mussner, que também aqui
estamos resumindo.
Embora mergulhe suas raízes no Antigo Testamento, onde encarna os grandes adversários históricos
do povo de Israel (faraó, Nabucodonosor, Antíoco IV, etc.), o anticristo, isto é, o contracristo, é uma
ﬁgura típica do Novo Testamento. Encontramo-lo mencionado nas duas primeiras cartas de São João e
no seu Apocalipse e descrito como o “ﬁlho da perdição” por São Paulo. “Ouvistes dizer que o
Anticristo vem […] e já há muitos anticristos” (I Jo 2,18). Refere-se ao aparecimento de heresias, que
atacavam a cristologia tradicional da Igreja: “Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o
Cristo? Esse é o Anticristo” (I Jo 2,22).
“Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo” (I Jo 4,3).
“Quem proclama que Cristo não se encarnou é o Anticristo” (II Jo7) . “Antes deve manifestar-se o
homem ímpio, o ﬁlho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo e que leva o nome
de Deus ou que se adora, chegando a sentar-se pessoalmente no trono de Deus e querendo passar por
Deus” (II Ts 2,3-4). É aos precursores do anticristo que se refere Jesus ao nos alertar que naqueles
dias“surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres, a ponto de seduzir, se isto fosse
possível, até mesmo os escolhidos” (Mt 24,24; Mc 13,22).
No capítulo 17 do Apocalipse, o anticristo aparece como a “prostituta” ou “grande meretriz”, sentada
em cima da fera, que é a primeira besta. Seduziu os habitantes do mundo com a sua luxúria, isto é,
profanando e prostituindo a fé, os templos, os altares e os sacramentos por toda a terra. Além disso, por
ambição e crueldade, ﬁcou “ébria do sangue dos santos e dos mártires de Jesus”(Ap17,6).
Com o excesso de conﬁança no seu poder invencível, não previu o imprevisível: a própria primeira
besta, sobre a qual estava sentada e que lhe havia dado todo o poder, odiou essa prostitutatodopoderosa, que reivindicou também para si o título de divin-dade, e resolveu destroná-la: começou a
desnudá-la, comendo-lhe as carnes e queimando-a no fogo, com todos os requintes de crueldade (cf.
Ap 17,16). Assim morreu a poderosa besta, que tinha o número 666.
Em três diferentes citações, o anticristo vem designado como o“falso profeta” (cf. Ap 16,13; 19,20;
20,10). Trata-se de uma alusão ao principal dos falsos cristos e falsos profetas contra os quais Jesus nos
alerta. O falso profeta sempre aparece associado aos seus dois comparsas: o dragão vermelho (satanás)
e a primeira besta. Juntos formam o tripartido conluio do poder das trevas, insinuando um sinistro
confronto com o poder celeste, a Santíssima Trindade.
É impossível conceber o anticristo isoladamente, sem a sua vinculação indissociável com a primeira
besta (maçonaria), a qual, por seu turno, vinculada com satanás, recebe dele seu extraordinário poder.
Por isso o Apocalipse conﬁrma três vezes que a segunda besta (anticristo) é controlada pela primeira,
ou seja, o anticristo dominado pela franco-maçonaria.
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Pela Santíssima Trindade Alcançaremos a Ressurreição (Jo 6,30-35)

N

aquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: “Que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obra
fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: “Pão do céu deu-lhes a comer”. Jesus
respondeu: “Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai
que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”. Então pediram:
“Senhor, dá-nos sempre desse pão”. Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e
quem crê em mim nunca mais terá sede”.

Comentário do Evangelho (Jo 6, 30-60)

T

odo o Evangelho, tanto faz parábolas ou fatos, tem sempre uma moldura que é a Trindade. É a marca registrada
do Evangelho. Os apóstolos provavelmente não sabiam disso. Eles, inspirados por Deus, foram escrevendo
sem saber exatamente o que estavam fazendo. O importante era abrir o coração.
A oração é uma janela que Deus deixou, aberta, para nós. Quando deixamos aberta essa janela, conseguimos perceber
toda aquela comunicação com Deus. Os apóstolos souberam muito bem abrir a janela para Deus e assimilaram todo o
encanto do Evangelho.
Jesus, nessa passagem, falava do alimento do espírito. Ele queria dizer àquelas pessoas intelectualizadas e
espiritualizadas da época e impregnadas pela razão: “Nem só de pão vive o homem”. Jesus falava uma coisa, eles
entendiam outra. Eles falavam do pão, do maná que Moisés recebeu no deserto. Jesus explicava que o maná que veio
do céu, Deus mandou para alimentar o estômago das pessoas. E, depois, Deus quis deixar o bom vinho por último, (Jo
3,10), porque o bom vinho é o próprio Jesus. Ele era o alimento. Ele disse: “Quem come a minha carne e bebe o meu
sangue tem a vida eterna”. Isto é, a minha carne tem que ser comida, o meu sangue tem que ser bebido. Deus permite
que comamos e bebamos tudo aquilo que Jesus nos apresenta, no oferece. Era isso que Ele tentava explicar.
Este relato apresenta uma estrutura onde Jesus repete três vezes: “Ressuscitá-lo-ei no último dia”. Todas as três
citações têm um signiﬁcado e nelas está contida toda a síntese desse Evangelho.
A primeira citação: “Todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia”, quer
dizer, todo aquele que vê o Filho e acredita n`Ele faz a vontade do Pai, e a vontade de Deus é de que o plano da salvação
nos coloque diante d’Ele, ressuscitados.
Portanto, a primeira condição é acreditar e ter fé. E quem suscita, cria, faz isso para as pessoas, é Deus Pai. A vontade
do Pai é que está ali. E a vontade é que acreditemos em Jesus e Ele ressuscitar-nos-á no último dia. A primeira condição
é ditada pelo próprio Pai, para que no último dia possamos voltar àquele corpo glorioso que perdemos.
A segunda citação: “Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair; e eu o ressuscitarei no último dia”.
Este é o Filho. Ninguém pode vir a Mim (Jesus), se o Pai, antes condicionado à fé, não nos atrair. Se Ele não permitir
que convertamos, não vamos nunca conhecer o Filho. Jesus, aqui, está falando d’Ele mesmo, a segunda Pessoa da
Santíssima Trindade: o Filho. “...
e Eu o ressuscitarei no último dia”.
A terceira citação: “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último
dia.” Isto é o alimento do espírito. E é o Espírito Santo quem nos dá este discernimento. É a terceira Pessoa da
Santíssima Trindade quem nos dá o entendimento deste mistério.
Nesse relato, aparentemente confuso, Jesus dá a dica perfeita. Primeiro: tenham a fé, que é o Pai. Segundo: “somente
pela conversão verdadeira, dada pelo Pai, é que conhecerá a mim, o Filho”. Terceiro: “Quem come a minha carne e
bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia.”, quer dizer, o Espírito Santo, o discernimento,
a elevação do espírito; porque ninguém vai comer ou beber sangue de ninguém. É o discernimento do espírito.
O Evangelho não deve ser fragmentado para que não se perca uma coisa tão bonita onde Jesus dá a entender assim:
tenham fé no Pai, que Ele atrairá vocês no Filho, para que o Espírito Santo os receba e Eu ressuscitá-los-ei no último
dia.
(Evangelho explicado por Raymundo Lopes)

No dia 05/05/2019, Raymunda Henriques
recebeu a 123ª visita da Imagem de
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Sorteios
N

os sorteios do dia 30/04/2019, Raymunda
Henriques foi agraciada com a 123ª visita da
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o
Menino Jesus, Manuel Carvalho foi agraciada com a
30ª imagem Mãe do Divino Amor e Maria da Luz foi
agraciada com o 30º terço com qual Raymundo Lopes
rezou nesta Basílica.

Falo num angustiante monólogo
Terça-feira, 23 de abril de 1996

Meus ﬁlhos!
Jesus caminha ressuscitado entre vocês, e a dureza de
seus corações não O reconhece. Jesus fala a vocês em
todas as Missas e Sacrários da terra, e vocês, surdos ao
divino, não escutam Seus apelos à conversão.
Agora estou entre vocês, pedindo que façam uma
revisão de suas vidas. Falo em toda a terra, colocada
num angustiante monólogo.
Por que endurecem seus corações diante do que peço?
O meu amor por vocês abrirá os olhos da humanidade,
para que percebam minha presença. Nisto reside a
minha esperança. Por isso, estou na terra... Por isso, não
calo minha voz.
Eu sou a Mulher que pisará a cabeça do dragão da
apostasia, para que tenham Jesus e reconheçam nele o
eterno Mestre da Galiléia, que abrasa o coração do justo
e aplaca a ira de Deus, ante o ímpio.
Eu irei restaurar a terra no amor, para que reconheçam
Jesus, na trilha deste sentimento.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.
(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.216)

Comentário: Nossa Senhora reconhece que se surpreende falando sozinha,
em monólogo. Será possível que Maria, com seu deslumbrante poder de
comunicação em toda a terra, acabe preocupando as autoridades da Igreja, as quais,
consciente ou inconscientemente, lhe limitam o raio de ação, reduzindo seu diálogo
com os homens a um monólogo? Esta queixa de Maria nos deixa numa situação de
certa forma preocupante, pois as aparições marianas sempre se veriﬁcaram em
tempos de graves crises. Elas são como sismógrafos, advertindo-nos sobre a
iminência do perigo. É hora de respondermos a Maria com o nosso sim, para não
corrermos o risco de, num futuro próximo, ouvir o não do Céu.breve.

A

partir do dia 11 de setembro de 2018, todas as terçasfeiras, 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) 32254688 - Endereço: Rua Alagoas 1460 sala 904, Savassi - Belo
Horizonte.

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 07 de Maio de 2019
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