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 movimento também conta com centros espirituais próprios, como a Findhorn Community, na OEscócia (fundada em 1962), e o Instituto Esalen, na Califórnia, e proclama mundialmente que o 
homem é deus, e que criou deus conforme sua própria imagem. Deus não é uma pessoa, e sim uma 

energia, uma força, uma consciência universal. Aliás, o cosmo todo é uma energia pura. Os seres humanos 
são “energia congelada”. Tudo é deus. 
De acordo com a doutrina que prega que tudo é uma coisa só, o homem se considera parte de Deus, se 
endeusa e se torna a sua própria medida para todas as coisas. Seu problema básico é a ignorância, isto é, não 
saber que é Deus. Mas ele poderá conseguir isso desenvolvendo sua divindade através da expansão da 
própria consciência, mediante meditação transcendental, ioga, artes marciais, magias, prática do 
channeling e até uso de drogas. Foi dessas ideias que surgiu a cultura hippie, os “filhos das flores” e o uso das 
drogas psicodélicas para fazer emergir o inconsciente.
 O cosmo também é divino, sagrado, imerso numa única e totalizante vibração energética, na qual as partes 
estão no todo e o todo em cada uma das partes. Daí a importância dada à ecologia profunda, que encara a 
terra como um organismo vivente, com características divinas. Por isso, todos os seres têm igual valor. 
Outra ideia impingida pela Nova Era é a da reencarnação contínua, tirada do hinduísmo e do budismo. O 
homem pode salvar-se a si mesmo, descobrindo sua verdadeira identidade, através de uma expansão da 
consciência. No centro de sua doutrina espiritual encontra-se, portanto, a fé no homem e a fé nas forças que 
ele for capaz de haurir do cosmo. 
Quando, porém, o homem quer ser igual a Deus, é claro que isso abre as portas a Lúcifer, a quem o 
movimento chega até mesmo a adorar. Ele tem um papel importante na nova religião mundial. David 
Spangler, um dos principais líderes do movimento Nova Era, que em 1970 se uniu àFindhornCommunity, 
na Escócia, e que durante três anos foi codiretor dessa comunidade, escreveu, em 1978, num de seus livros: 
“Lúcifer está agindo em todos nós, a fim de nos levar a um estado de perfeição. Quando entrarmos numa 
nova era, a era da perfeição do ser humano, cada um de nós, de uma maneira ou de outra, chegará ao ponto 
que chamo de “iniciação luciférica” (consagração a Lúcifer). Esse é o portão especial pelo qual o indivíduo 
tem de passar para chegar plenamente à presença de sua luz e perfeição.”
Spangler, que regularmente estabelecia contatos com demônios, também declarou publicamente que a 
verdadeira luz de Findhorn era a luz de Lúcifer, o qual deveria também iluminar o mundo.

0 homem é Deus
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om a natureza divina de Jesus – o Filho do Homem –, foi revelada a natureza gloriosa de Deus. Então, Deus revelará a si Cmesmo em a natureza divina do Filho do Homem, que se proclamou Filho de Deus. E Deus fará isso agora mesmo. Jesus 
diz: “Agora eu já disse, sou o Filho de Deus, vocês não podem ir para onde Eu vou. Eu lhes dou o Novo Mandamento – 

amem uns aos outros assim como Eu vos amei, amem uns aos outros – se tiverem amor aos outros, vocês verão que são meus 
filhos.”
Jesus era judeu, Ele falava no Templo, na Sinagoga, e conhecia toda aquela estrutura que girava em torno Dele. Simão Pedro (a 
Igreja) pergunta a Jesus:
- Senhor, para onde vai?
Jesus não tinha nada a falar, mas respondeu:
- Você não pode ir agora para onde eu vou, um dia você poderá me seguir.
Aqui é que está a chave do Evangelho. Pedro tornou a perguntar:
- Senhor, por que não posso seguir agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor.
- Está mesmo? – perguntou Jesus – Pois Eu afirmo a você que isso não é verdade, pois antes que o galo cante você dirá três vezes 
que não Me conhece.
Então Jesus continuou:
- Não fiquem aflitos! Creiam em Deus, creiam em Mim! E afirmou ser Ele o Caminho, a Verdade e a Vida.
E disse ainda:
- Obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai que mande o Espírito da Verdade que vai ficar com vocês. O mundo não 
pode receber esse Espírito porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá com 
vocês. Que espírito é esse? É o Espírito Santo que Jesus falou.
Então o Espírito Santo é uma entidade, é um braço de Deus que o mundo não conhece. Mas Jesus distingue certas pessoas e diz: 
“vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Logo, é uma elite. Jesus proclamou uma elite que Ele escolheu, 

Conhecer Jesus Cristo (Jo 14,27-31 )
aquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; mas não a dou como o mundo. Não Nse perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: 'Vou, mas voltarei a vós'. Se me amásseis, 
ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto, agora, antes que aconteça, para que, 

quando acontecer, vós acrediteis.  Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, 
mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou”.

Comentário do Evangelho 

Segundo Marilyn Ferguson, “uma rede poderosa estátrabalhando no sentido de provocar uma radical mudança no 
mundo. […] São os conspiradores aquarianos em todos os níveis de renda e educação, dos mais humildes aos mais 
poderosos. São professores, auxiliares de escritório, cientistas famosos, funcionários do governo e legisladores, 
artistas e milionários, motoristas de táxi e celebridades expoentes da medicina, da educação, do direito e da 
psicologia”. 
De acordo com o almanaque da Nova Era, as ideias desse movimento já se encontram “infiltradas em todos os 
segmentos que compõem a sociedade mundial, a partir da classe governamental, de líderes políticos, empresariais, 
religiosos e do operariado”.
A televisão, naturalmente, representa o instrumento máximo de decisão do seu ideário. Compare apenas as novelas 
com aquilo que dissemos acima. 
Uma área propícia a essa infiltração solerte é a da arte. A música, por exemplo, por ser considerada como um dos 
elementos fundamentais para a expansão da consciência e para o desenvolvimento do potencial humano, passou a ser 
usada como forma de expressão do mundo interior. Igualmente a dança passa a ser um caminho de autorrealização, 
pois, segundo a Nova Era, a realidade última são as ondulações e os movimentos vibratórios. 
Principalmente dois são os tipos de música usados pela Nova Era: o estilo mantra e o rock. Mantra, em sânscrito, 
significa libertação. O estilo mantra vale-se de sons que alteram o estado de consciência. Na verdade, os mantrassão 
sílabas, palavras ou frases que, repetidas com frequência, marcam o consciente e o inconsciente da pessoa, servindo-
lhe para o relaxamento e meditação. 
A outra é o rock convencional. “A letra rock pesada”, explica dom Estêvão Bettencourt, “refere-se muitas vezes ao 
sexo livre, ao homossexualismo, ao adultério e à prostituição, como formas válidas de comportamento. Quanto ao 
ritmo dito best, é concebido matematicamente, de modo a excitar o sistema nervoso: o som é elevado a sete decibéis, 
cota que está acima da tolerância do sistema nervoso e debilita o funcionamento normal do cérebro. Tem efeito 
provocador, que cede à depressão, à revolta e à agressividade; daí a procura de drogas e libertinismo sexual por parte 
de quem é assim atingido e busca saída para o seu estado de ânimo convulsionado”.



Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                       3

aquelas pessoas que vão receber o Espírito de Deus ou não, não são muitas. Não existe esse derramamento do Espírito 
geral, como nessas situações em que pessoas desmaiam, não existe isso. O mundo não conhece o Espírito. E Jesus 
continua:
- Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês.
Será que Ele está falando só dos apóstolos? Existe uma ligação muito grande sobre essa promessa de Jesus e o 
Espírito. Jesus diz ainda:
-“O Espírito vive em vocês e não podem me ver”.
Essa “ver” que Jesus está falando é toda aquela herança, todo aquele ensinamento Dele, tudo aquilo que Ele vai 
montando para que possa vir entre nós.
Depois, Jesus fala da Eucaristia:
- Vocês vão me ver através daquilo que Eu acabei de dar a vocês, lá no Cenáculo. A pessoa que me aceita, e obedece os 
meus mandamentos, prova que me ama. Se vocês me amassem ficariam alegres.
Depois Ele continua falando:
- Não posso continuar falando com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda no mundo – o 
demônio –, ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que Eu amo o Pai, por isso faço o que Pai me 
manda.
Então, Jesus fala pela terceira vez:
- A pessoa que me aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama.
Jesus ainda fala:
- O mundo não conhece o Espírito. Depois Ele fala assim: vocês vão me ver através do Espírito.
E depois Ele fala três vezes:
- Se me amas mesmo (...)
Nós somos inquilinos do diabo, nós pagamos um “aluguel caro” a ele, por quê? Jesus mesmo assim afirma:
- Não posso ficar com vocês por muito tempo pois está chegando aquele que manda neste mundo.
Que coisa esquisita! A gente tem que rever a nossa fé, temos que saber com quem estamos lidando. Jesus continua:
– “Ele não tem poder sobre Mim, mas o mundo precisa saber que Eu amo o Pai e por isso faço tudo o que Ele me 
manda”. Jesus falou três vezes sobre o amor. Precisamos ler os capítulos 36 e seguintes do livro de Jó para entender que 
Jesus fazia menção àquela passagem. Em Jó há a seguinte passagem:
- Quem deu a sabedoria às aves que anunciam a enchente do Rio Nilo? E como que o galo canta três vezes antes da chuva?
Jesus não estava condenando Pedro. A negação de Pedro sobre Jesus não é negar. Pedro pode ter mesmo negado Jesus, mas aqui 
não discutimos o fato, mas sim devemos entender que Jesus quis falar com Pedro é que inteligência dele não chegava a tanto.
- Antes que o galo cante, conforme em Jó, você me negará três vezes falando que não me conhece. Aquele fato de Pedro estar lá 
pode até ter acontecido. O Evangelho é uma coisa mais interessante. Muitas vezes acontece o fato mas o que se quer dizer do 
acontecimento espiritual não tem nada a ver com o fato. O que Jesus  estava falando com Pedro era o seguinte:
- Antes que a tua inteligência se aflore você vai falar com as pessoas que não me conhece.
Lógico. Pedro não sabia nem para onde Jesus ia. Pedro foi o primeiro a falar com Ele assim:
- Mas aonde é que o Senhor vai?
O que Jesus quer dizer é:
- Eu quero que aflore em você a inteligência em quem Eu sou. Enquanto isto não acontece, você vai falar para as pessoas que não 
me conhece.
Está recitando Jó: - Quem deu sabedoria às aves? Que anunciam as enchentes do Rio Nilo. E como o galo que canta três vezes 
antes da chuva!
E Ele falou com Pedro – “você vai me negar três vezes antes que o galo cante” – o que Ele está falando aqui é a sabedoria de 
como encontrar Deus. Pedro, muito preocupado com isto, escreveu as cartas que hoje integram o Novo Testamento.
A carta é dividida em três partes, a primeira é um louvor de saudação a Cristo. A segunda, dever de santidade e amor ao próximo. 
A terceira, o sacerdócio do povo de Deus.
A primeira carta versa sobre a negativa da ignorância de São Pedro. A divisão dela é sobre a negativa, ele passou a louvar a Deus 
pela salvação em Jesus. Foi a primeira negativa dele, não tem nada a ver com aquilo lá no Pretório. Pedro passou a louvar a Deus 
pela salvação em Jesus. É uma diferença muito grande porque os primeiros cristãos, no século II, achavam que Cristo era uma 
coisa única, que tinha que adorar a Cristo e esquecer Deus no Espírito Santo. E Pedro falou: não, nós temos que louvar a Deus 
pela salvação em Cristo. Com essa primeira carta Pedro mata a primeira negativa.
Na segunda carta, dever de santidade e amor ao próximo, Jesus falou para amar os inimigos – amai ao próximo como a si mesmo 
– Esse entendimento não havia entre o povo, eles não entendiam isto. A segunda negativa ele mata com essa situação da carta.
E a terceira negativa, o sacerdócio do povo de Deus. Todos nós somos sacerdotes do povo de Deus.
Esse galo que Jesus fala prenuncia a sabedoria que vem do Espírito Santo na Eucaristia.
Quantas pessoas fazem o que Pedro fez? Já vi muitos padres celebrarem a missa sem acreditar na Sagrada Eucaristia.
Nós negamos o Cristo em todo lugar e a todo momento. Nós somos o povo de Deus. A inteligência do Espírito Santo vai aflorar 
em nós na hora que realmente conhecermos Jesus.
Devemos conhecer a inteligência do Espírito do Cristo. Jesus falou no Cenáculo: “Levanta-te, vamos sair daqui”. Jesus 
entendeu que, naquele momento, o demônio estava tomando conta daquele povo. Ele não queria enfrentar o diabo naquele 
momento. Existe coisa do diabo que não é qualquer “Pai Nosso” que resolve. Jesus era um homem muito inteligente, Deus 
humanado. A paz do mundo é o diabo que dá. E a paz de Jesus é diferente. Jesus falou:
- Eu vos dou a minha paz!

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes na Capela Magnificat em 22/04/2008)



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 21 de Maio 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 14/05/2019,  N Márcia Maria
foi agraciada com a 125ª visita da Imagem de 
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino 

Jesus, Raimunda Melo foi agraciada com a 32ª 
imagem Mãe do Divino Amor e Hélio dos Reis foi 
agraciada com o 32º terço com qual Raymundo Lopes 
rezou nesta Basílica.

No dia 18/05/2019, Márcia Maria
recebeu a 125ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Conquistem em todo 
o mundo almas para Deus

Terça-feira, 23 de janeiro de 1996

Meus queridos filhos! 
Com minhas palavras, desejo transformá-los em 
pescadores de almas, pois o Reino de Deus se fará 
presente em toda a terra, em sua plenitude, a qualquer 
instante.
Conquistem, em todo o mundo, almas para Deus, 
utilizando o que lhes ensino; façam do Evangelho a 
abençoada rede, que recolherá a humanidade das águas 
poluídas do pecado, levando-a aos mananciais da 
conversão. Direcionem suas vidas à fonte de água 
cristalina da Eucaristia, e verão a pureza nascer no 
íntimo de cada um de vocês.
Abandonem-se nos braços de Deus, repudiando o 
pecado, para que possam entender, em sua essência, o 
que significa seguir Jesus sem restrições.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado. 

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.202)

Comentário: Maria faz alusão a Mateus 4, 12-23, recolhendo do 
Evangelho as palavras do Apóstolo quando nos adverte que o Reino dos 
Céus está próximo. Transformar-nos em pescadores de almas – tal é o 
conteúdo das mensagens de Nossa Senhora em todo o mundo. De nada 
adiantariam suas palavras e sinais, se não tivessem por objetivo nos levar 
a Deus, e também ajudar os outros a chegarem até ele, que, em Sua 
misericórdia, não se afasta de nós, mesmo porque, se isto acontecesse, 
significaria nossa morte espiritual. Entretanto, levados pelo materialismo, 
nos afastamos dele, acarretando assim danos irreparáveis à nossa alma. 
Cair nas malhas abençoadas da Eucaristia, rede bendita que nos leva à 
bem-aventurança, eis um dos constantes pedidos de Maria.


