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Ano VI – Nº 282 – 04 de Julho de 2017

Anticristo II
o ano 1504, Luca Signorelli concluía os afrescos da capela de San Brizio, na catedral de Orvieto. Neles Nrepresentava, em sete grandes cenas, o fim do mundo. Uma delas, a da atuação do Anticristo, talvez não seja a 

melhor do conjunto, mas é a mais conhecida. 
O ponto central da composição é  a figura de um pregador. Tem um aspecto semelhante ao de muitas imagens de 
Yeshua, mas o seu rosto belo e no entanto carente de bondade, está obscurecido por uma trágica ambiguidade: 
presta ouvidos a Satanás, que se encontra às suas costas e lhe sussurra alguma coisa ao ouvido. 
Quase temos a impressão de ouvir o sibilar da sua voz.
Com a mão direta, o Anticristo aponta para si mesmo. Aliás, toda a cena gira em torno dele.
De ambos os lados, uma multidão dividida em diversos grupos reflete sobre as suas palavras e as discute, depois de 
ter depositado aos pés as suas riquezas.
Há de tudo ali, jovens e arrogantes ao lado de velhos barbudos, monges e frades, ricos e gente pobre, mulheres de 
todas as classes, como aquela que no primeiro plano recebe de um comerciante o pagamento do seu pecado. Logo 
atrás, os teólogos contendem com as Escrituras na mão. E no canto esquerdo dois doutores da Lei, de vestes 
negras, supervisionam o trabalho de um carrasco que suplicia os opositores da nova doutrina. 
No plano de fundo, vemos desenvolver e consumar-se o drama do Anticristo. No centro realizam-se milagres de 
sabor evangélico, como a cura de um doente e algo que parece representar uma pseudoeucaristia. 
À direita, soldados vestidos de negro invadem o Santuário, para entregar os justos ao linchamento pela multidão, 
mesmo diante dos seus pórticos. 
Por fim, à esquerda, um anjo de Deus, talvez São Miguel, lança do alto um personagem de belas vestes lembrando 
as palavras de Apocalipse: 
Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que seduz o mundo todo, e foi 
precipitado sobre a terra e fulmina, no mesmo gesto, os seguidores do sinistro pregador. 
Signorelli representa, com maestria, o que a tradição afirma sobre o Anticristo desde a era apostólica.
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Este Evangelho também nos fala da segunda vinda de 
Jesus e nos permite mais de uma abordagem. Vejamos.

I –  "Jesus entrou no barco e Seus discípulos o 
acompanharam. E, nisso, houve no mar uma grande 
agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele 
dormia."
Inicialmente, duas coisas devem ser lembradas:
O mar – o medo do desconhecido; O vento – o medo da força.
Aqui Jesus está na sua Igreja, e deixou que seus discípulos a 
conduzissem.
Sua divindade estava quieta, serena. Sua Igreja é que não 
estava bem, envolvida por uma turbulência que a ameaçava. 
Não caminhava naquilo que conhecia: os ensinamentos de 
Jesus. Embora o tivesse, ignorava-o. Agora, atemorizada 
diante daquela situação, clama por Ele: "Senhor, salva-nos, 
estamos perecendo!"
Vem, Senhor Jesus! Esta invocação diária que a Igreja faz de 
forma não consciente, nesta hora ganha sentido, torna-se 
sincera e também angustiante.
"Disse-lhes Ele: 'Por que sois tão covardes, homens fracos na 
fé?'
Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o 
mar. E houve uma grande bonança."
Quando essas coisas começarem a acontecer, haverá ainda fé 
sobre a terra? A covardia havia cedido, antes, às pressões 

externas, deixando se envolver pelas forças da matéria. Mas as portas o Inferno não prevalecerão sobre ela.
Jesus atende o clamor. A divindade põe-se de pé e conjura, exorciza as forças que tentavam assaltar, vergar Sua Igreja.
Depois, então, virá a bonança: o bom tempo no mar, tempo favorável à navegação, tranqüilidade, serenidade.
II – Cada um de nós é uma barca de Deus e nossa vida é o mar, às vezes tempestuoso. Navegamos nesse mar revolto, 
levando conosco a imagem e semelhança de Deus adormecida em nosso coração. Chega um momento em que, com 
medo de afundarmos, pensamos em acordar esse Deus adormecido, mas não sabemos como.
Por que essa imagem e semelhança de Deus em nós fica adormecida e não sabemos despertá-la?
Ela aguarda nosso chamado. A decisão de acordá-la é nossa, uma vez que Deus não interfere em nosso livre-arbítrio, 
não quer ser dono de nossa vontade.
Mas temos medo de acordar esse Deus. É do nosso interesse que permaneça dormindo, pois nosso "materialismo 
desenfreado", nossa "Teologia interesseira" não querem ouvi-lo questionando nossa fé ou pelo que possa nos cobrar.
Jesus dorme no fundo da barca, no íntimo de nossa alma, e espera pacientemente que peçamos: Senhor, salva-nos, 
estamos perecendo! Se pelo menos nos momentos difíceis recorrermos a Ele, sentiremos aquele alívio que Seus 
discípulos experimentaram, ao exclamar: "Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem?"
Se nossas atitudes, nosso modo de ser refletissem essa imagem divina que trazemos, ela estaria sempre ativa em nós e 
teríamos a paz de Deus. Isto, porém, não impediria que tivéssemos contratempos, que tempestades pudessem abater 
sobre nossa casa; mas quando isto acontecesse, ela não desabaria, por ter sido edificada sobre a rocha.

(Explicação do Evangelho extraído do Livro O Código Jesus páginas. 225 e 226.)

aquele tempo, Jesus entrou na barca, e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande Ntempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos 
aproximaram-se e o acordaram, dizendo: “Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo!” Jesus respondeu: “Por que 
tendes tanto medo, homens fracos na fé?” Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande 
calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: “Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem?”

Comentário do Evangelho

A Segunda Vinda de Jesus (Mt 8,23-27)
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Os alunos responderam: 

- Sim. Ele criou. 
- Deus criou tudo? 
- Sim senhor.
- Se Deus criou tudo, então Deus fez o mau. Pois o mau existe e, partindo do preceito de que nossas obras são o 
reflexo de nós mesmos, então Deus é mau.
A sala ficou calada diante de tal resposta e o professor, feliz, se regozijava de ter provado mais uma vez que a fé era 
um mito.
Um estudante levantou a mão e disse:
- Posso fazer uma pergunta:
- Lógico.
O jovem ficou de pé:
- Professor, o frio existe?
- Que pergunta é essa? Lógico que existe, ou por acaso você nunca sentiu frio?
- De fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência do 
calor. Todo corpo ou objeto é  susceptível de estudo quando possui ou transmite energia, o calor é o que faz com 
que este corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor, todos os corpos 
ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe, nós criamos essa definição para descrever como o 
sentimos se não temos calor.
E, existe a escuridão?
- Existe.
- Novamente comete um erro, senhor, escuridão também não existe. A escuridão não existe. A escuridão na 
realidade é a ausência de luz. A luz pode-se estudar, a escuridão não! Até existe o prisma para decompor a luz 
branca nas várias cores de que é composta, com as diferentes longitudes de ondas. A escuridão não! Um simples 
raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber quão escuro está 
um espaço determinado? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço, não é assim? Escuridão é uma 
definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente.
Finalmente, o aluno perguntou:
- Senhor, o mal existe?
- Claro que sim, lógico que existe. Como disse desde o começo, vemos estupros, crimes e violência no mundo 
todo; essas coisas são o mal.
- O mal não existe, senhor, pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. É o 
mesmo dos casos anteriores. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus 
não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existem como existem o calor e a luz. 
O mal é o resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. 
É como acontece com o frio quando não há calor.
O diretor ficou calado enquanto o estudante foi aclamado.
Então o professor perguntou qual era o nome do estudante.
Ele respondeu:
- Albert Einstein.

SIM-Serviço de Informação Mariana

Vigiai e orai para não
cairdes em tentação

Na Alemanha, no início do século 20, 
durante uma aula, um professor desafiou 

seus alunos, com uma pergunta:
- Deus criou tudo o que existe?



O Raiar do Sol

O Céu os visita, e bendito é aquele 
que crê sem jamais ter visto

Terça-feira, 16 de abril de 1996

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 04 de Julho de 2017 
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No dia 03/07/2017, Antônio Carlos
recebeu a 44ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

enhor Jesus, Disseste a Teus Apóstolos que devemos Spedir ao Pai Celeste, em Teu nome, tudo aquilo que 
desejamos.

Por favor, Pai Celeste, em nome do Teu Divino Filho, 
interfira na Igreja Romana, criada sob o comando de Pedro, 
para que fique livre, de uma vez por todas, do erro da 
dessacralização e da apostasia em que se encontra. Estamos 
iniciando um novo milênio presenciando uma perigosa 
divisão em suas fileiras; e sabemos que uma Igreja dividida, 
“tropeçando em seus próprios erros”, como declarou muitas 
vezes a santa Mãe do Senhor Jesus, não terá um futuro 
promissor, a menos que seja urgentemente saneada desses 
erros. O demônio avança com uma força nunca vista, nestes 
últimos tempos, atingindo seus dogmas, preceitos e 
diretrizes, fazendo com que cardeais, bispos e padres se 
digladiem, na presença indefesa de nós fiéis, em torno de 
uma teologia interesseira. É público e notório o sofrimento 
de Sua Santidade Bento XVI, em meio a tudo isto. A Igreja 
Romana somente será salva por Tua divina interferência, 
pois humanamente nada podemos fazer para estancar esse 
processo. Sabemos que as portas do Inferno não 
prevalecerão contra ela, mas não desejamos, de forma 
alguma, participar ou viver esse processo degradante, que 
leva milhares e milhares de católicos a abandonarem suas 
fileiras, para ingressarem em seitas e deformações religiosas. 
E é lembrando essa promessa que desejamos ardentemente, 
agora, Tua divina interferência. De todo o coração a pedimos.
Amém.

Oração Pela Igreja

Filhos amados! 
Apesar da resistência de muitos, estou criando no mundo 
uma poderosa cadeia de fé, que culminará num grande 
derramamento do Espírito de Deus sobre a humanidade.
Farei estabelecer em toda a terra uma grande corrente de 
espiritualidade. Para isso é necessário que peçam e 
recebam o Espírito Santo e, fortificados por Ele, possam 
fazer barreira à onda maligna da incredulidade que 
ameaça escravizar o mundo. O Céu os visita, e bendito é 
aquele que crê, sem jamais ter visto coisa alguma. Muitos 
creram porque me viram. Entretanto, é plano do Céu que 
Eu impulsione a fé, dando sinais em diversos locais da 
terra, para que encontrem, com maior rapidez, o caminho 
da espiritualização. Quando Jesus repreendeu Tomé, 
porque somente acreditou depois que viu, é porque quis 
dar ao mundo o verdadeiro sentido de nossa jornada na 
terra. Temos que servir a Deus em espírito, para termos 
condições de fazer maravilhas na matéria, impulsionados 
pela fé. Jesus já forneceu à humanidade provas bastantes 
de Sua divindade. Cabe-nos agora valorizá-las em 
espírito, para que possamos transformar a terra num 
grande oásis de paz. Obrigada por terem atendido a Meu 
chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘uma voz que fala aos meus ouvidos’ p. 215)

Comentário:Maria nos pede para crermos, isto é, termos fé em suas mensagens e 
sinais, mesmo não tendo a graça de vê-la. É claro que tudo seria mais fácil se 
pudéssemos, na verdadeira acepção da palavra, conversar com Maria, mas os planos 
do Céu não são os nossos, e temos que acreditar pela fé. Alguns, evidentemente, 
gozam desse privilégio, o que absolutamente não é indício de santidade. A santificação 
dessas pessoas provém da visão, não a visão da santidade. Jesus já nos deu fartas 
provas de Sua divindade. Agora só nos resta o caminho da fé, para, com ela, 
transformarmos a terra num reduto de paz.


