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or natureza sou uma pessoa muito reservada, ensinaram-me que se eu Ptivesse dias alegres e tristes deveria guardá-los para mim mesmo. Padre 
Agostinho disse-me que não deveria jamais falar neles; mas, quando 

menos esperava, minha vida e minha saúde sofreram uma mudança assustadora. 
Percebi então que, ao registrar o que me acontecera, poderia ajudar outros a 
enfrentarem a mesma coisa.

Foi uma das coisas mais difíceis que me aconteceram: quebrar o tabu de abordar 
uma questão tão pessoal. No fundo, porém, eu sabia que não era caso para guardar 
silêncio ou reticências. Certo dia sentei-me em frente ao meu computador e, com 
coragem, comecei a escrever minha história, esta história que vocês leem todos 
os dias.

O que ando escrevendo é uma história 
que nunca pensei escrever.
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om o anúncio do primeiro trabalho da cabala judaica, os judeus vêm evocando uma metáfora Cbastante mais antiga do que talvez percebam. Estamos descobrindo as letras com que Deus forjou a 
vida, estamos no início de montar palavras e descobrir a realidade como proposta de um texto com 

mistérios do futuro mas também do passado.
Há alguns milênios a tradição mística dos hebreus, mais conhecida como cabala, preconizou ter sido o 
universo criado a partir das letras. A combinação dessas letras criou tudo o que é diferenciado em nosso 
universo, até os dias de hoje.
A metáfora da cabala, um manual que contivesse em si o projeto da criação, foi a moldura sob a qual o texto 
bíblico é reverenciado.
Estudar as frases e seus significados passou a ser um trabalho constante dos primeiros  cristãos, tal como hoje 
a cabala fala dos anjos recolhendo as frases da natureza angélica como suas manifestações e afirmações. Os 
primeiros cristãos tentaram compreender os diversos ângulos pelos quais as frases poderiam ser entendidas. 
Tal como nossas várias óticas, seja da sociologia, da antropologia ou da psicologia antes de textos e seus 
significados, os cristãos buscaram entre as alusões e as metáforas uma forma mais aproximada de uma leitura 
verdadeira do que simplesmente através da literal sabedoria, precisaram analisar dados sob várias óticas.
Mas coube aos Missionários do Coração Imaculado o estudo não tanto das letras, mas das palavras e das 
letras.
Podemos ler um texto sem conhecer o autor, mas pense no seu autor como mestre da escrita.
O conhecimento verdadeiro se produz no entendimento do que compreendemos e também daquilo que não 
compreendemos.
Vamos rezar as letras desse mapa angélico, de eras antigas, que nos traz benefícios do saber e a humildade de 
um saber angélico, que melhor avalie e aprofunde o conhecimento de nossa ignorância.

Raymundo Lopes

Cabala
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Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão 
de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e 
entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os 
samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo 
isso, os discípulos Tiago e João disseram: “Senhor, queres que mandemos descer fogo do 
céu para destruí-los?”
Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado.

A Subida para Jerusalém (Lucas 9,51-56)

Encontramos histórias interessantes nas palavras do Evangelho, que nos ajudam a conhecer Jesus um pouco 
mais.
Sabemos que São Lucas não conheceu Jesus. Ele era médico e escreveu o Evangelho baseando-se na escuta, 
ouvindo falar de Jesus e procurando notícias sobre Ele.
Para entendermos o que Jesus disse em Lc 9,51-56, temos que entender o que é ser samaritano. “Estes 
puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não 
o receberam, pois caminhava para Jerusalém.”
Samaria era um povoado que ficava entre a Judeia e a Galileia. Todos que iam a Jerusalém passavam pela 
Samaria e podiam passar também por outro local chamado Transjordânia. No entanto, Jesus quis passar por 
Samaria, porque queria acabar com uma briga entre os judeus e os samaritanos que durava sete séculos, isto é, 
setecentos anos.
Existia uma grande rixa entre eles, e tudo começou quando pessoas daquela região foram enviadas para a 
Síria como escravos e lá adquiriram uma parte da cultura daquele povo. Quando retornaram, fixaram 
residência no povoado de Samaria e ali começaram a reverenciar, além do Deus dos judeus, outros deuses da 
Síria. Os judeus não gostaram disto e proibiram os samaritanos de entrar no templo de Jerusalém. Por isto 
todos que iam a Jerusalém evitavam passar por Samaria, porque os samaritanos hostilizavam os peregrinos 
que se dirigiam a Jerusalém.
Jesus, no entanto, queria mostrar àquelas pessoas, que caminhavam com ele, que estava ali para salvar almas, 
não para jogar as pessoas ao fogo, não para matar ninguém. Jesus queria dar o exemplo de que devemos 
procurar aquelas pessoas que não conhecem Deus verdadeiramente e evangelizar no meio de todos, onde 
todos se conheçam e se tratem bem.
“Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém.”
Em vista disto, os discípulos Tiago e João disseram-lhe: “Senhor, queres que ordenemos desça fogo do Céu 
para consumi-los?” Eles tiveram uma ideia errada da situação, e foi como dissessem: isto está errado, eles não 
querem receber o Senhor! Deixa-nos destruir estas pessoas.
“Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. E partiram para outra vila.”
A reação de Jesus foi para dizer-lhes: que coisa horrorosa, Eu vim para evangelizar, para salvar vocês, para 
dar-lhes vida. Foi isto que Jesus quis dizer. 

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes)



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus 

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 27 de setembro de 2016. 
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No dia 26/09/2016, Rachel Soares
recebeu a 12ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus filhos! 
Aqueles que confiarem em minhas palavras farão 
acontecer, em toda a terra, obras iguais e até maiores do 
que presenciam com minhas mensagens, porque estou 
vigilante no Céu, pedindo a Deus para ajudá-los neste 
grandioso trabalho de conversão.
Não permitam que os corações de vocês sejam 
perturbados diante da grande tarefa a ser cumprida, 
pois desejo direcioná-los a Jesus, que é o Caminho, a 
Verdade e a Vida.
Desde o início destes tempos estou com vocês, 
encorajando-os com minha presença materna.
Estou preparando para a humanidade um grande 
encontro com Jesus.
Sejam persistentes com o que lhes forneço, e sentirão o 
milagre da conversão tomar conta do mundo inteiro.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.218)

Comentário: Maria fala claramente que está preparando a 
humanidade para um encontro com Jesus. Pede que sejamos 
persistentes com o que nos fornece, isto é, suas palavras e 
sinais, a fim de podermos produzir, no mundo inteiro, o 
milagre da conversão. Salienta que não devemos ficar 
perturbados diante da gigantesca tarefa entregue a nós, 
leigos, porque seremos premiados com a presença de Jesus, 
Caminho, Verdade e Vida. Confiemos, pois, nas palavras da 
Mãe do Céu, para que seu Divino Filho possa nos atender.

Estou preparando em grande encontro com Jesus
Terça-feira, 07 de maio de 1996

endito sejais Deus nosso Pai, porque no vosso amor Binfinito nos destes o vosso Filho Jesus, que encarnou 
por obra do Espírito Santo no seio puríssimo da Bela 
Senhora e nasceu em Belém há dois mil anos. Ele se fez 
nosso guia nesta grande viagem que realizamos na terra, e 
deu novo significado à história, que é um caminho a 
percorrer unido na oração e na fé, na fidelidade e no amor, 
rumo àqueles novos céus e nova terra onde, vencida a 
morte, Jesus será tudo em todos nós. 

Todos: Louvor e glória a vós, Santíssima Trindade, único 
Deus Altíssimo.
Concedei, Pai, que, nós que acreditamos no Vosso retorno, 
purificada memória e reconhecidas as próprias culpas, 
sejamos todos um só, para que o mundo creia. Cresça a fé 
entre os seguidores de todas as religiões e que todos nós 
descubramos a alegria de sermos vossos filhos.

Todos: Louvor e glória a vós, Santíssima Trindade, único 
Deus Altíssimo.

A vós, Pai Onipotente, origem do mundo e de todos nós, 
por Jesus, Senhor do tempo e da história, no Espírito que 
santifica o universo, louvor e glória hoje e pelos 
séculos. Amém.
Pai nosso que estais nos céus… 

Raymundo Lopes

Ao único Deus do Altíssimo


