Sua Missão - AMAR

“Falar de Maria de Nazaré é buscar o inconcebível,
para quem mora na faixa ainda dominada pelas
sombras”

Miramez

"Onde está seu tesouro aí está seu coração”
Jesus

•Maria de Nazaré, rainha de todos os Espíritos que trabalham na
atmosfera da Terra, derrama sobre nós o mesmo amor que nos
dispensou há dois mil anos, chamando-nos de filhos e servindo
sempre como instrumento para a nossa alegria.

•Maria de Nazaré é um desses grandes seres que renunciou,
como ave de luz, ao seu ninho de bem-estar angelical, para ajudar
a humanidade, apagando a sua própria luz, para
acendesse a Luz Maior.

que se

Desce revestida de uma humildade sideral, portadora de um amor que
universaliza todo o bem que se possa entender como sendo a verdadeira
caridade.
-Não é uma queda de um anjo que regrediu na sua ascensão cósmica –

Não !!

É a descida das claridades espirituais às sombras do planeta com um único
objetivo :

O de ajudar por amor, de servir em todas as direções sem exigências
naturais do homem comum.

Maria de Nazaré, que todos conhecemos e amamos, desceu de plano em
plano, sem choque de ansiedade de servir, para ajudar na
correspondência da fraternidade pura.

Em cada descensão, em cada estágio, organizou trabalhos para o
aprimoramento das almas. Ela objetivou, com centenas de outras
companheiras de seu plano, organizar o ambiente na atmosfera da Terra, no
sentido de poder descer o Rei de todos nós, o Pastor da humanidade toda.

Sophia integrou-se, inclusive junto com Isaías, em um engenhoso trabalho de
esclarecimento espiritual das criaturas ainda envolvidas na ignorância, espíritos
retardatários, nos quais o ódio e a vingança petrificaram os corações,
manifestando o orgulho violento, sem que desenvolvessem o amor e a caridade.
Além de ser assistida por inúmeros luminares da
espiritualidade maior, era seguida mais de perto por um
deles cujo destino estava traçado para vir a ser o grande
Profeta de Patmos, aquele discípulo que o amor fez
auscultar o coração do Cristo.

São João em Patmos
Por Hieronymus Bosch

É cultuada como modelo da mãe e da esposa ideais, protetora da
natureza e da magia. É a amiga dos escravos, pescadores, artesãos,
oprimidos, assim como a que escutava as preces dos opulentos, das
donzelas, aristocratas e governantes.

ISIS
Ísis.
Representa o
amor , é a
deusa da
maternidade e
da fertilidade.

A igreja ortodoxa preservou por
um bom tempo o titulo grego de
Sophia como sendo a sabedoria
divina (Hagia Sophia) dedicandolhe inúmeras igrejas, inclusive a
basílica bizantina. Santa Sofia
foi uma adaptação da Grande
Mãe gnóstica simbolizada pela
pomba de Afrodite e depois
transformada no Espírito Santo.

antigo mito pelo qual a mulher (io princípio
feminino) é a criadora de todas as coisas,
tornando-se por fim, a "Mãe de Deus

SOPHIA
A sabedoria
divina

Biblioteca de Celso,
em Éfeso, Turquia

MARIA

Maria – Expressão na arte sacra - a representação da mãe de Jesus
nos ícones bizantinos
Ler um Ícone “a palavra se faz imagem”, Sua profunda simbologia
está sustentada por textos tomados das Sagradas Escrituras, que os
iconógrafos interpretavam ao "pé da letra", seguindo os manuais
canônicos. O Iconógrafo: “aquele que escreve ícones” era sobretudo
um monge familiarizado com a vida espiritual, conservando a
pureza da alma e do corpo pela oração e o jejum.

Representações ISIS

Os primitivos Cristãos por vezes fizeram os seus cultos diante de estátuas de Ísis
amamentando o filho Hórus, vendo nelas uma outra forma do nobre a antigo mito
pelo qual a mulher (isto é, o princípio feminino) é a criadora de todas as coisas,
tornando-se por fim, a "Mãe de Deus""

Nazaré

foi um ponto alto de força do
amor.
Os seus habitantes eram, por natureza,
místicos.
Quase todas as famílias faziam serão
bíblico em casa.
A Fé tomava corpo e a esperança
crescia como o
religiosidade.

fermento

da

Proto-Evangelho de Tiago
O evangelho do nascimento de Maria

Evangelho Apócrifo ou Canônico
Ref: “Os Livros perdidos da Bíblia - William Hone”

Capella degli Scrovegni, Padua, Italia.

Como foi a escolha dos pais de Maria ?
– alma lapidada na força do amor que já percorreu muitas pátrias e que
conhece inúmeras estrelas , espírito que já sintetizou em si todas as virtudes
conhecidas na Terra
É uma missão a ser comprida
Precisava encarnar num lar depurado, de espíritos superiores escolhidos e
preparados para recebe-la
Joaquim e Ana, em desdobramento. Foram levados a regiões espirituais para
compreensão do nascimento de uma filha. Gabriel que traz a mensagem que
eles desempenhariam uma missão de cooperar com a vinda do Messias

A Escolha dos Pais
A encarnação física se processa até + aos 7 anos,
e a conclusão do processamento do material psicológico,
que mostra as características da personalidade espiritual
no mundo, só se completa na puberdade, entre 12 e 15
anos.

Por isso a importância dos pais e educadores nessa fase.
- Precisam ter um critério acurado para acompanhar , com
bom senso, esta fase de exteriorização do psíquico para a
formação da personalidade terrena

LOCOAL-MENDON, Morbihan, église Saint-Pierre
XIV° siècle.

Joaquim

Joachim é descrito como um homem rico e
piedoso que regularmente dar aos pobres, ao
templo e cuida de sua familia.
Casa-se com Ana,no entanto, o casal não tem filhos.
Joachim vai para um festival religioso em Jerusalém, o Sumo Sacerdote recusas suas ofertas

a sua infertilidade é

um sinal de que ele está sob a maldição da lei.
Joachim, coberto de vergonha, não se atrevem a ir para casa e se retira para o deserto com seus pastores, e jejua 40
dias esperando uma resposta de Deus.
Um dia, um anjo apareceu a Joachim e Anne prometer-lhes uma filha. Joachim ofereceu em sacrificio um cordeiro
retorna a Jerusalém;
“ Sabia que ela concebeu de ti uma
filha. Esta viverá no templo do
senhor, e o espírito Santo reposará
sobre ela.”

Joaquim - Eliaquim - Eli - Heli.

Giotto - Capella degli Scrovegni - Pádua

Ana, chorava e lamentava sua possível viuvez e sua esterilidade.
No Dia do Senhor não se sentiu digna de participar das orações.

Ana

Sentou-se no jardim, debaixo de um pé de louro e ali orou fervorosamente.
Em sua aflição comparou-se aos pássaros do céu, às feras, à águia e à própria
terra.
Todos eram fecundos perante ao Senhor,
menos ela.

Então um Anjo do Senhor
apareceu e disse-lhe:

“Ana, o Senhor escutou as tuas preces, conceberás e darás à luz uma filha e falarse-á de tua primogênita por toda a Terra”.

Ao que Ana respondeu:
“Por mim Senhor, se dou à luz seja um filho ou uma filha, oferecerei ao Senhor e
será seu servo todos os dias de sua vida”.

Joaquim & Ana
Joaquim e Ana encontraram-se na entrada da
cidade na Porta Dourada, pois Ana havia sido
avisada, pelo Anjo, do retorno do marido. Cheia de
alegria ela exclamou:
“Agora sei que o Senhor Deus me encheu de
bênçãos, pois era viúva e já não sou mais não tinha
filhos e vou conceber em minha entranhas”

E, após nove meses deu à luz uma filha,
à qual chamou de Maria.
E tudo aconteceu em graça plena!

Maria
uma biografia
do
amor

Maria, em espírito, adentrou o lar que seria seu também; dobrou os joelhos em
respeito àqueles corações que iriam recebê-la e testemunhou sua gratidão num
canto, próprio de um ave de luz que estava deixando temporariamente o lar:
- Deus de eterna solicitude!
Eis que me entrego aos compromissos, firmados com todos
o meu sentimento de obediência para convosco. Naquilo
que desejais de mim, quero que se cumpra a Vossa
vontade e não os meus anseios!
Para mim, constitui grande honra fazer parte da caravana
da fraternidade, que deverá descer à Terra, para que o céu

se faça nos corações dos homens.

O meu ardente desejo era receber o
brilho do Grande Mestre das Estrelas! Há muito
que alimento esse anseio divino no peito, aspiro
a Ele, e me foi dada a oportunidade de, não
somente vê-Lo, mas conviver com Ele nas linhas
educativas por Vós estabelecidas, no roteiro do
mundo.

Para mim, isso constitui acontecimento acima da misericórdia! Isso é o amor a me
visitar o coração e transbordar o meu ser, numa esperança que se renova e liberta.

Estou amparada por Três de Vossos mais elevados agentes; sei
que não mereço, mas silencio diante deles, para ouvir a vossa vontade,

que se serve desses luminares como canais que me educam, me instruem
e me preparam para o aprendizado do amor!
Miguel –

Príncipe Guardião e Guerreiro,
Rafael –
Guardião da saúde e da cura,
Gabriel –
Portador das boas novas,
Das mudanças, da sabedoria
e da inteligência.

Se o mundo, meu Senhor, espera com ansiedade a chegada do Messias,
como Rei, como Libertador das criaturas, eu compartilho desta esperança e só
tenho a agradecer pelo exemplo que devo dar coragem, paciência, trabalho e
amor em todas as circunstancias que porventura surgirem.
Tenho a maior alegria em ser a Vossa serva, das mais humildes entre
elas. Se por acaso eu tenha algo a mais que eu as minhas irmãs da Terra, Vos

peço Senhor: apagai-me! Ao juntar-me a elas, que eu seja uma simples mulher,
que nunca fugirá ao dever.

Sei e sinto que estou diante de uma batalha, em que os
adversários são vorazes, onde se gera o orgulho e o egoísmo,
onde alastra o ódio e cresce a perseguição; entretanto, em Vosso

nome, desejo entrar na guerra com a bandeira da paz.

Maria faz um pedido
A Terra ascenderia mais um degrau na escala evolutiva, com a presença
do Mestre dos mestres e sua presença já fazia sentir na Terra,
Mas ao se prender pelos processos da encarnação, pediu com humildade aos
luminares que a assistiam que lhe dessem trabalho durante a gestação, pois que,
no percurso da formação biológica de seu instrumento físico, não queria
vivenciar a inatividade.

Pretendia formar grupos de trabalho em labor
produtivo, na grande seara daquele que haveria de vir.

Pediu ainda que, quando internada definitivamente nos
fluidos da carne, pudesse esquecer
— ou que fosse apagado temporariamente — o saber já
conquistado no percurso dos milênios; mas, que se fosse do agrado
de Deus, que seu coração se mantivesse aceso com a luz do Amor,
aquele Amor que brilha sempre nos sentimentos do Santo, que
nunca exige e que não se transforma em trocas!

Hilel

-

espírito

de

alta

hierarquia

espiritual – já estava nas praias de Jope, colhendo
elementos das águas do mar para receber os
Seareiros. Esse grupo de Espíritos denominado

Seareiros do Bem cruzava a Palestina de lado a
lado, desfazendo trevas organizadas há muito
tempo, que insuflavam ideias de guerras, de
discórdia e de maledicência em todas as criaturas

que entravam na faixa do mal.

Seareiros fortalecidos pelo grupo de Hilel, que colheram, na natureza farta do mar,
elementos compatíveis com os trabalhos de desativação das sombras . Ondas de
magnetismo aproximavam-se dos grupos, amparadas por entidades que diziam filhas do
mar e ajudavam com empenho o estabelecimento da paz e o plantio de sementes de
harmonia no sentido de vir o grande Pastor com a mensagem de Deus para as criaturas da
Terra

Sophia isolara-se, de
certa forma, de seus futuros
genitores, para que pudesse
trabalhar em todas as frentes

em

que

o

amor

pudesse

sensibilizar os corações.

O grupo de Espíritos se dividia quando era necessário, para ajudar mais, criando
ambiente propício, no sentido dos encarnados compreenderem a grande
necessidade do amor a Deus e ao próximo.

Estava assessorada por grande falange de benfeitores da espiritualidade superior e
era acompanhada de perto pelos profetas que tinham muito interesse na limpeza
espiritual da Palestina e, principalmente, de Nazaré, no afã de assentarem as bases da
sua nave divina, para o divino concerto da harmonia dos povos.
A falange tomava todos os cuidados referentes àquela que figuraria como mãe do

Meigo Cordeiro de Deus e um trabalho tinha de ser feito: desagregar agrupamentos
de espíritos inferiores em várias regiões do Oriente (todos eles orientados por
entidades capazes de perturbar a harmonia) onde o Mestre haveria de descer com a
maior corte espiritual até então prometida, para visitar e instruir a humanidade.

Sophia em ação de amor.... resgatando sofredores
Sabemos, Senhor, que a Vossa paciência e o Vosso amor são, verdadeiramente, sem limites......
A ignorância não deixa que os homens percebam a verdade e a na visão dos espíritos
inferiores, que desconhecem o quanto ir trabalha em favor dos que sofrem e clamam por justiça, o
quanto se trabalha por aqueles que fazem os outros sofrerem, servindo de instrumento do orgulho,
da vaidade, da prepotência e do egoísmo.
De que vale, meu Senhor, ter assento no trono da Babilônia, ser um imperador em Roma ou um
grande rabino em Jerusalém, por instantes, diante da eternidade, se usamos mal as nossas
faculdades de pensar e de agir? ....
Aqui estamos, meu Deus, único e poderoso Deus de todos os mundos, pedindo-Vos que nos
ajudeis nos momentos difíceis e necessários para a vinda daquele que é o caminho e a própria vida.
Vamos descer para as zonas inferiores, onde os nossos irmãos laboram contra eles mesmos, criando
problemas para os seus próprios caminhos e fazendo padecer muitas almas que desconhecem os
seus verdadeiros estados espirituais.
Pedimos aos céus que nos ouçam nesse nosso empenho de sermos úteis, mesmo entre os que
não desejam ser ajudados. Estamos objetivando um trabalho amplo, para preparar as veredas para o
Vosso filho maior, o nosso Pastor, que não se confunde entre todas as criaturas do Vosso amor.
— Senhor!... Quando aceitei, assumi todos os compromissos, e
torno a vos afirmar que estou disposta a voltar à Terra quantas
vezes achardes conveniente, até que essa mesma Terra vos
conheça e se torne um reino de paz e uma escola de amor. Eu sou a
vossa escrava; fazei de mim, segundo a vossa vontade!

A preparação
Miramez relata um rabino, durante um sono, de nome Azêdã-Moá (do qual não há
registro) foi levado ao “terceiro céu” teria sido cercado por entidades angélicas que
cantavam hinos de louvor ao Senhor por estar nascendo na Terra a mãe do Salvador, do
Condutor dos homens.
Ele reconheceu a cidade de Nazaré no desdobramento
– Ao acordar se dirigiu para Nazareth, foi até a fonte (vista no sonho) e encontrou Ana
(grávida) e Joaquim – Conversaram e eles contaram o sonho que tiveram .

– O Rabino sentiu assegurado da veracidade de seu sonho ...
e Conversaram muito
Falaram dos fenômenos que estavam ocorrendo em Nazaré
plantações em abundancia, do desenvolvimento dos animais, do

sabor das águas e mesmo das curas que estavam processando na
Fonte da Virgem (presença do espírito de Hilel, explica Miramez),

Old Rabbi - Rembrandt

do trigo que se multiplicava em cachos e da alegria do próprio povo de Nazaré.

O rabino afirmou que voltaria para ver a menina em breve, e que ela deveria
ser conduzida ao templo de Jerusalém, como já haviam outras para estudar as
leis de Deus.

O Rabino voltou para sua cidade, renovado na
fé, por Deus lhe ter mostrado as vias por que
chegaria o salvador do Mundo.

Rabbino velho - Rembrandt

Sophia já se encontrava na ambiência espiritual de Nazaré, com os seareiros do Bem.

O trabalho de desativação das equipes das sombras estava sendo feito intensivamente.
As ideias e sentimentos de amor, de perdão e de amizade se misturavam-se no ar
Todos estavam contentes pelo ocorrido aonde se estabelecia a paz de Deus!.

Cortando o céu de Nazaré, vislumbramos o
caminho que deverá ser percorrido na vinda
daquele que é para todos nós, a feição da
própria vida, que trará para a humanidade o
roteiro que orientará no seu retorno da Terra
para o Vosso reino que é a verdade e o amor.
Deus de ternura e de amor!
Agradecemos a Vós por tudo, por todas
criaturas da Terra! Que Sophia, em Vosso
nome, abra os olhos na carne, Espírito
consciente de seus deveres, diante da própria
vida! Que o trabalho espiritual, de agora em
diante, nunca perca seu ritmo, na extensão
grandiosa do bem que possa fazer em favor de
todos os seres da Terra e do espaço, na fusão
divina do saber e do amor!
Erasmus Quellinus

Glória à luz, nos esplendores da criação!
Glória à vida crescendo na Terra...

Nasce a menina, nesse momento bate a porta é o rabino Azêdã-Moá chegando, e junto
com Joaquim irão conhecer aquela que passa a ser chamada de Maria.

Azêdã-Moá em prece diz...
— Graças a Deus, a Palestina recebe hoje, como filha, um anjo de Deus!

E neste momento em que o Senhor está presente, eu reúno todas as minhas forças para
defender e ajudar a esta que acaba aparecer entre nós, no sentido de que ela possa cumprir
o dever que assumiu ante a Consciência Divina e a sua própria natureza.
Que Deus a abençoe hoje e na eternidade infinita!

Amém!

Os seareiros manifestavam grande alegria na chegada de Maria nos liames
da carne, mas......sentiam igualmente uma ausência constrangedora, por
faltar agora um anjo nos seus trabalhos.

— Filhos de Deus! Estamos sentindo a aproximação do Cordeiro de Deus....

A Esse que aí vem nos visitar e doar o que ninguém até hoje nos pôde ofertar, devemos
retribuir com o melhor que tivermos, preparando-nos para tal evento com alegria e amor,
porque Ele é amor.

O nosso preparo deve ser melhor que todos os outros: arrumar os
nossos sentimentos e cuidar da nossa casa interior, limpando a
nossa mente, para que a nossa cabeça nos favoreça com
pensamentos dignos da presença do Rei.

A menina se fortalecia a cada dia que
passava.
Quando atingiu os seis meses, sua mãe a

colocou no chão para ver se conseguia ficar de pé.

Ela andou sete passos e voltou para o colo de
sua mãe. Pegando-a, disse [Ana]: ¨Glória ao
Senhor! Não andarás mais nesse chão até que eu
te apresente ao Templo do Senhor¨.

(PROTO-EVANGELHO

DE TIAGO)
Os primeiros sete passos de Maria, Mosaico
do século XII na Igreja de Chora, Istambul.

“Maria crescia estudando
a
lei de Deus .
É

norma

dos

benfeitores

da

espiritualidade não esmorecer nos trabalhos que
realizam em favor do bem comum, assim os
seareiros do Bem voltaram à desativação das

sombras, para que se cumprisse a promessa feitas
pelos profetas às criaturas da terra.”

Gabriel Rossetti

“Quem conhece a vida de Maria de Nazaré e a vida de Nosso senhor Jesus Cristo,
somente no período que eles estiveram na Terra, poderão dizer que pouco conhecem
sobre eles.”

Os seareiros do Bem estavam em Jerusalém, onde foi estabelecido o
quartel-general e foi criado um posto de socorro espiritual em cima
do monte Tabor.

No monte Tabor Hilel comandava uma equipe de “estrelas” de Deus, criando naqueles

céus orientais, um ambiente acolhedor e convidando aos que desejassem cooperar para
o trabalho do bem comum

Maria, no desdobramento do sono,
comparecia como voluntária, investida
na escola do amor.

A Criança de Nazaré
Uma reunião foi realizada no templo de Jerusalém

O Sumo Sacerdote do Templo de Jerusalém

convencera-se que o rabino Azêdã-Moá falava a verdade
quando relatou seu sonho e presenciou o nascimento de
Maria.

Mas também sabia que são demoradas as mudanças e se fazem à luz
de muitas experiências .
Convidar Maria para viver no templo foi o caminho que encontram.
E também para protegê-la – tinha ficado famosa pelas sua pregações
tão precoces .

A Criança de Nazaré
A Reunião de decisão para convidar Maria para vir ao templo foi revertida de luxo como
pensavam que devia ser a casa de Deus – O ouro simbolizava pureza (mas a que custo –
através de mãos escravas)
- Convidar Maria era uma exceção porque era de família pobre – só convidavam virgem de
famílias nobres
Os Seareiros fizeram uma limpeza
espiritual do lugar quase ao exagero.
No dia reunião, os espíritos das
sombras, já sabendo do tema, se dirigiram para o
templo. Ficaram espantados pelo bloqueio seguro
que haviam todos os meios de acesso, sem
entender o porque, já que o acesso ao Templo era
quase livre.

A vinda do messias era interpretada na vida terrena – alguém para libertar os
judeus e escravizar o resto do mundo.

Quem está com Deus, onde se encontra, encontra o seu próprio lar

O rabino volta a Nazaré para falar com Joaquim e Ana que Maria ia viver no
Templo - Eles concordam ... - ouvem seus corações - é a vontade de Deus.
Maria responde

“Papai e mamãe bem sabem o que devem querer.
É comum a todos os filhos da minha idade, estarem apegados aos pais e não
troca-los por coisa alguma na vida.
Mas reconheço, neste caso, uma força maior do que o próprio lar, do que o amor
da família, do que o amor com tonalidades egoística.
É o dever para com Deus.
Se permitir que eu saia de casa para servi-Lo, sairei cantando e agradecendo à
Sua mão que me protege.
Mas a saudade, por vezes, vai invadir meu coração e nesses momentos devo
chorar, como tantas outras meninas ou pessoas distantes das famílias.

Quem está com Deus, onde se encontra, encontra o seu próprio lar
Quando completou três anos, Joaquim disse:
¨ Chame as meninas hebreias, virgens, e que, duas a
duas, tomem uma lâmpada acesa para que a menina
[Maria] não olhe para trás e seu coração se prenda por
algo fora do Templo de Deus¨.
E assim foi feito e subiram ao Templo do Senhor. Então
o sacerdote a recebeu, a beijou e abençoou-a.

Apresentação de Maria no Templo, Giotto

E disse [à Maria]: ¨O Senhor engrandeceu o teu nome diante de todas as gerações. No final dos
tempos, manifestará em ti Sua redenção aos filhos de Israel¨.
3. Então fez [Maria] sentar-se no terceiro degrau do altar e o Senhor derramou Sua graça sobre
ela. Ela dançou e cativou toda a casa de Israel. (Proto-Evangelho de Tiago)

Quem está com Deus, onde se encontra, encontra o seu próprio lar
Relata Miramez que havia reação se Maria seria
realmente quem receberia o salvador.
Rabinos foram sabatina-la, ainda em Nazareth – se ela
respondesse acima de sua idade como os outros
profetas confirmaria quem diziam que ela era.

Duvidas apareciam...
Porque em Nazaré, e não em Jerusalém (isso

fruto de

ciume, egoismo, orgulho)

Apresentação de Maria no Templo, Tintoretto

Porque numa família simples, e não de um rabino
Maria foi arguida por 3 rabinos, entre eles o seu protetor, Azêdã-Moá.
“Maria foi tomada por uma estrela de primeira grandeza, de maneira que de sua boca infantil
fluíam luzes inenarráveis e o magnetismo de alto valor mora....
Dos seus 7 anos, a menina está alegre falando de Deus.
” O senhor da terra e do céu vai enviar brevemente Seu filho, para restabelecer
todas as coisas...”

Espantou a todos falou dos pobres e
dos ricos, da coragem, da
compaixão .
Refletiu sobre a vida
luxuosa no Templo e a
pobreza dos gentios
Fez chorar os rabinos...
Ela
apresentava
uma
sabedoria que não se
explicava
em
uma
menina...

Entrada dos maria em o Templo , óleo sobre tela por Tiziano Vecellio (Titian)

Possuidora de conhecimento profundo da lei de Deus de uma maneira verdadeira e
constrangedora para os rabinos.

Decidiram convida-la morar no templo.

Quando uma jovem se internava no templo, oferecia a própria vida ao Senhor,
esquecendo o mundo físico e vivendo mesmo na terra, as coisas de Deus,

segundo a orientação da sinagoga .

Maria viveu no templo até 12 anos como relata o proto-evangelho de Tiago, e
Miramez relata sua vida cotidiana entre as outras meninas que ali também

viviam.

No templo ela era sempre sabatinada e nunca deixou de surpreender os
sacerdotes e deixa-los apreensivos com a clareza do evangelho que ela pregava.

“ Que se preparem todos os sacerdotes, para ouvirem coisas mais profundas, de modo a
fazer tremer a terra!
Que preparem os ouvidos e a consciência para uma grande guerra, aquela que deve
eclodir dentro de cada criatura.

Após essa reunião com sumo sacerdote e Maria, que levou-o a situações muito
constrangedora a nível doutrinário, uma reunião da cúpula foi feita para decidir o
destino de Maria. Apesar que tinham consciência que ela falava muitas coisa certa.

Foram os sacerdotes que sugeriram a vinda de Maria para o templo, com o objetivo de
aproxima-la deles, para que o povo não participasse das suas ideias.
Agora depois desses eventos acharam melhor envia-la de volta para casa de seus pais.

Agora devolviam Maria para Nazareth

Maria volta para Nazaré
Maria volta para a casa de seus pais após a arguição do príncipe do templo e a
deliberação dos sacerdotes por uma semana ,
O essênios do Monte Carmelo e do Monte Tabor já esperavam essa notícias e
festejaram e os Seareiros não paravam de ir e vir em trabalhos indescritíveis,

Os essênios eram espíritos de sentimento puro - continuavam a obra de Moises

Possuíam terapeutas, sensitivos de alta qualidade, praticavam a medicina, aos moldes da
verdadeira caridade. (não cobravam, faziam por amor a Deus, viviam de suas profissões)

Santa Ana e Nossa Senhora Menina Madeira. XVIII Museu de Arte
Sacra da Bahia

Os Essênios
Os Livros de Flavius Josefo
A Guerra dos Judeus
e Antiguidades
Judaicas

Manuscritos do Mar Morto

Os Essênios
Os Manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e
fragmentos de texto encontrados em cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da
década de 1940 e durante a década de 1950. Foram compilados por uma doutrina de
judeus conhecida como Essênios (=secreto), um grupo asceta, apocalíptico messiânico do
movimento judaico antigo que viveram em Qumran do século II a.C. até aproximadamente
70, com enfase na virtude e na fé sincera.
Os rolos que descrevem as normas e as

crenças da seita de Qumran tornam bem
claro que não havia apenas uma forma
de judaísmo no tempo de Jesus.

A seita de Qumran tinha tradições diferentes
daquelas dos fariseus e dos saduceus. É provável
que essas diferenças tenham levado a seita a se
retirar para o ermo. Eles se encaravam como
cumprindo Isaías 40:3 a respeito duma voz no ermo
para tornar reta a estrada de YHWH. Diversos
fragmentos de rolos mencionam o Messias, cuja
vinda era encarada como iminente pelos autores
deles. Isso é de interesse especial por causa do
comentário de Lucas, de que “o povo estava em
expectativa” da vinda do Messias.

Os Essênios e os Manuscritos do Mar Morto

•A filosofia dos essênios se assemelha aos Pitagóricos
•É uma comunidade ascetica
•Defendem abertamente a reencarnação
•A alma no corpo esta aprisionada

Em abril de 1947 foi
encontrado,
nessa
caverna o primeiro
documento

Os Pergaminhos do Mar Morto

•Estavam escondidos, em 11 cavernas, centenas de
pergaminhos que datam do terceiro século antes de
Cristo, até o ano 68 depois de Cristo. Num total de quase
mil encontrados, ficaram conhecidos como “Manuscritos
do Mar Morto” e foram escritos em três idiomas
diferentes: Hebreu, Aramaico e Grego.
•Vivendo em comunidades distantes, sempre
procuravam encontrar na solidão do deserto o lugar ideal
para desenvolver a espiritualidade e estabelecer a vida
comunitária, onde a partilha dos bens era a regra.
•De acordo com os “Manuscritos do Mar Morto”, alguns
costumes dos essênios e alguns textos antigos, nos
dizem sobre o curandeirismo, a reencarnação, a divisão
das colheitas, o povo no poder, o vegetarianismo e a
relação pacífica dos homens com os animais. Foram
preservados por quase dois mil anos e são considerados
“o achado do século”.
•Era uma seita aberta aos necessitados e desamparados,
mantendo inúmeras atividades onde a acolhida, o
tratamento de doentes e a instrução dos jovens eram os
seus objetivos principais.
•acreditavam ser possível implantar na Terra a verdadeira
igualdade e fraternidade entre os homens. Em sua
sociedade livre não havia escravos, porque consideravam
a escravidão um ultraje à missão que Deus deu aos
homens. Todos os membros da seita trabalhavam para si
e nas tarefas comuns, se sustentando do que produziam,
sempre desempenhando atividades profissionais que
não envolvessem a destruição ou a violência.

•Rompendo com o conceito da propriedade individual,
acreditavam ser possível implantar na Terra a
verdadeira igualdade e fraternidade entre os homens.
Em sua sociedade livre não havia escravos, porque
consideravam a escravidão um ultraje à missão que
Deus deu aos homens. Todos os membros da seita
trabalhavam para si e nas tarefas comuns, se
sustentando do que produziam, sempre
desempenhando atividades profissionais que não
envolvessem a destruição ou a violência.
•Possuíam moralidade exemplar através de costumes
corretos e pacíficos. Dedicavam-se ao estudo
espiritualista, à contemplação e à caridade, ao
contrário do materialismo vigente na época.
•Para ser um deles, o pretendente era preparado
desde a infância na vida comunitária de suas aldeias
isoladas. Já adulto, o adepto, após cumprir várias
etapas de aprendizado, recebia uma missão definida
que ele deveria cumprir até o fim da sua vida.
•Em seus ensinos, seguindo o método das Escolas
Iniciáticas, submetiam os discípulos a rituais de
iniciação, e conforme adquiriam mais conhecimentos,
passavam para graus mais avançados. Mostravam
então, tanto na teoria como na prática, as Leis
superiores do Universo e da Vida, esquecidas na
época. É sabido também que liam textos e estudavam
outras doutrinas.

A Comunidade do Monte Carmelo no relato de Miramez
Maria com seus Pais vão se integram a Comunidade dos Essênios do monte

Carmelo
se sentiu em casa....
Homens simples de túnicas brancas, singelos e alegres
No salão uma cascata que formava,ao cair nas pedras, uma banheira
natural: O banho nessas águas eram:

instrumento de limpeza dos corpos como também
enriquecimento de energias para o psiquismo
Por vidência os sensitivos viam na fonte a presença de
entidades abençoando as águas auxiliando a conservar a saúde dos
homens de fé

A Fraternidade Celestial
O Essênios eram muitos, em vários lugares – um mesmo ideal: compreender os
escritos de Moises em espírito e verdade
Recebiam mensagens e orientações dos “anjos do senhor”
Desligar-se dos bens materiais, caso

Vigiar os pensamentos para que a

os tenha;

boca não entre em conivência com o

Trabalhar em favor do próximo, sem

mal;

exigência alguma;

Cultivar as boas ideias;

Proteger todos os velhos em

Por onde viajar, dar bons exemplos;

decadência;

Se possível, no silencio;

Amparar as crianças órfãs;

Nunca blasfemar contra o Nosso

Educar os sentimentos de maneira a

Senhor

perdoar as ofensas;

Amar todos os reinos da natureza e

Nunca ofender quem o caluniar;

protegê-los;

Fazer da oração um clima

Atentar para a castidade;

permanente em sua vida;

Não cobiçar o que é do próximo

Comer somente para viver;

E orar sempre por toda humanidade

Maria e Pai Muni
•Pai Muni era um dos chefe da comunidade da Fraternidade Essênica
•Explicou a Maria as regras de comportamento dos seus membros

•Eles já sabiam da missão de Maria e da chegada do Messias
•O pensamento de Maria estava em concordância com essa comunidade
•Maria a pedido de Pai Muni relata a situação moral e comportamental do Templo
de Jerusalém
Maria se identificou com a comunidade do Monte Carmelo
mas sabe que era importante ter vivido no templo
Refletiu sobre a importância do trabalho em silencio

Maria e Pai Muni
Pai Muni advertiu-a que os sacerdotes do templo iriam procurá-la com outras
intenções - ( sabendo que o Salvador irá nascer de uma virgem)
idealizam casa-la com um varão, que irá na casa de Maria, como respeitador do
templo.
Pai Muni também avisa que ele é terapeuta da ordem, mas os sacerdotes não
sabem e não devem saber.
Informa que o rabino Azêdã-Moá pertence a comunidade, mas tem uma missão
entre os sacerdotes que ainda não compreenderam a verdade.

Quando o sumo sacerdote foi Para tomar
conselho com Deus, uma voz saiu do oratório para que
todos os ouvissem, e disse que de todos os homens
casados da casa de Davi que ainda não haviam tomado
uma esposa, cada um deveria trazer um galho e colocá-lo

O altar, que um dos ramos estouraria em flor e sobre ele
o Espírito Santo viria a descansar na forma de uma
pomba, de acordo com a profecia de Isaias, e que a quem
pertencia este ramo seria aquele a quem A virgem deve

ser desposada.
José estava entre os homens que vieram ... [e ele] colocou um ramo sobre o altar, e logo ele irrompeu
em flor, e uma pomba veio do Céu e empoleirado no seu ápice; Pelo que era manifesto a todos que a
Virgem devia tornar-se a esposa de José.
José aceitou, por obdiência e por se tratar de uma virgem com todos os predicados com que a muito
sonhara

Jose-Ben-Jacob
Família de camponeses
Linhagem de Davi
Conquistara muitos valores em encarnações passadas

Seu coração trazia a: Bondade, a justiça e a obediência às Leis
do senhor
Simplicidade como modo de vida
Era carpinteiro e gostava da perfeição

Guido Reni.-1640

Foi convidado para a Fraternidade essênia com essa reflexão:

Participaria de uma sociedade que tem a palavra de Deus na boca e as suas na vida, em
que o trabalho e a alegria são permanentes no coração, onde todos trabalham para a
felicidade geral e o silencio é a arma comum, tu aceitarias esse convite com sinceridade?

José aceitou o convite da comunidade
•Primeiro como companheiro dos terapeutas

•Passou para primeiro grau dos homens que conhece um
pouco as doenças e as tratam com ervas e orações.

No Templo de Jerusalém José continuava presta

serviços no pátio dos frequentadores, com amor e carinho
(sentia a obrigação de ajudar o templo que seus ancestrais ajudaram
Jusepe de Ribera,1630

construir já que descendia de Davi e Salomão).

Dedicava com muito carinho e amor as plantas e conhecia muito as ervas.

José também inquieto com o futuro casamento procura Pai Muni.
Pai Muni pressentindo os acontecimento recorre a prece – pedindo por Maria , se
entregando como instrumento de Deus e pedindo orientação para orientá-los
corretamente.
“José meu filho, não deves recusar a mão desse anjo, que veio terra somente para
amar.. Prepara-te!, Prepara-te!”
Os sacerdotes de Jerusalém, pelo impulso da maldade com Maria,
colocando-a em direção a um lar constituído para gerar filhos, servem de
instrumentos para o cumprimento de certas profecias....Procura orar e servir, confiar
e trabalhar com a mais alta sinceridade, tendo certeza de que Deus se comunica com
os homens, por meios que, por vezes, desconhecemos.
Em desdobramento Pai Muni recebeu orientações– Este homem deverá ser o
companheiro de Maria e não o pai do Salvador.

Três sacerdotes foram a Nazaré comunicar a decisão aos pais de Maria de casa-la com José.
Joaquim e Ana ficaram inseguros mas aceitaram.
Procuram Pai Muni para orientação.
Ele assegura que tudo é designo de Deus, mesmo que esse relato (do casamento) pareça trama
das sombras.
José aparece e Pai Muni o apresenta a Maria.

Pai Muni fala aos dois como um sacerdote fala aos noivos no altar

Pai Muni entrega seu cajado a Maria . Ela o beija e o cajado se transforma em flores de raro
perfume. Ela o entregou a Anna que passou para Joaquim e este passou para José e por fim Jose

entregou a Pai Muni e as flores voltaram a ser cajado.

E a partir desse dia os essenios criaram uma
meditação em hora certa para sustentara
tranquilidade, em favor da chegada do
Messias

Então ele, cheio de temor, recebeu [Maria] sob seu teto. Depois disse-lhe:
¨Tomei-te do Templo e deixo-te agora na minha casa, mas prosseguirei as minhas obras.
Voltarei em breve, mas o Senhor te protegerá¨. (proto-evangelho de Tiago)

Anunciação a Maria
Eis aqui a escrava do Senhor:
faça-se em mim segundo a tua palavra, e Gabriel se retirou

Leonardo d’Vinci

Assim surgia a primeira cristã
Sim – Foi a primeira a aceitar Jesus

No “templo do ventre”
No “altar do coração “

Giotto

Lucas 1: 26-38

26 E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré,
27 A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi; e o nome da virgem era Maria.
28 E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada; o Senhor é contigo; bendita és tu entre as mulheres.
29 E vendo-o ela, perturbou-se muito com suas palavras, e considerava que saudação seria aquela.
30 Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus;
31 E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus.
32 Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai;
33 E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
34 E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem algum?
35 E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; pelo
que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus.
36 E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice; e é este o sexto mês para aquela que era chamada
estéril;
37 Porque para Deus nada será impossível.
38 Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.

O fato de Maria ser dotada de alta evolução espiritual não a privava de estar
submetida às leis físicas características de mundos atrasados como o nosso.

1º ) Maria fica perturbada, espantada - a alma estremece e se encolhe ante a
magnitude da revelação (vc 29)
2º ) Maria fica perplexa (vs 34) – a alma pode atravessar sua noite tenebrosa,
porquanto muitas incertezas podem deixar-nos perplexos ( como será isso?
Indagou Maria)
3º ) “Porque para Deus nada será impossível. (vs 37)
4º) A obediência Maria se entregou nas mãos de Deus (vs 38) aqui está a serva do
Senhor.

Aceita a ordem do alto e segue confiante o seu
destino.
Se fosse menos evoluída, portadora de menor fé ou
se estivesse mais próxima de nós, talvez houvesse
falhado.
Roma - mosaico da Anunciação em Santa Maria in
Trastevere basilica por Pietro Cavallini 1291

Maria, que a paz do Senhor seja contigo agora e sempre!...

monge Filippo Lippi

Miramez relata: Maria sente uma emoção diferente, não compreende mas sente uma felicidade
indescritíveis
Adormece e sente sair de seu corpo. Percebe três estrelas de uma luz reluzente e uma toma a forma
humana e a saúda.
Eis que és bendita entre todas as mulheres, por teres sido escolhida para receber, em teu seio, a Luz da
vida de todas as criaturas da terra! Não dês um passo para trás! Vê o infinito, para que possas caminhar
infinitamente pelo bem de todos os seres, exemplificando todas as belezas celestiais! Serás o símbolo
para todas as mães da Terra e guia de todas elas, naquilo que existe de mais sagrado na natureza
humana: dar à luz!

Espera e trabalha!
Confia e alimenta a esperança!
Faz do teu amor a força indispensável
para tua proteção e a do teu filho amado,

Estaremos contigo em todas as lutas
empreendidas

Sê feliz!

Depois saíram e foram também deixar
Azulejos da Igreja de Carvalhido, Porto, Portugal

uma mensagem a José no
desdobramento do sono

Lucas - Capítulo II:22-32
Completados os oito dias para ser
circuncidado o menino, deram-lhe o nome de
JESUS, como fora chamado pelo anjo antes de
ser concebido no ventre de sua mãe.
Quando se completaram os dias da purificação
segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém
para o apresentar ao Senhor (como está escrito na
Lei do Senhor: Todo o primogênito será consagrado
ao Senhor),

Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão,
homem este justo e piedoso, que esperava a
consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre
ele;e lhe havia sido revelado pelo Espírito Santo que
não morreria antes de ver o Cristo do Senhor.

Movido pelo Espírito foi ao templo; quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer por este o que
a Lei ordenava, Simeão tomou-o nos seus braços e louvou a Deus, dizendo:
•Agora tu, Senhor, despedes em paz o teu servo Segundo a tua palavra; Porque os meus olhos já viram
a tua salvação,
•A qual preparaste ante a face de todos os povos: Luz para revelação aos gentios, E glória do teu povo
de Israel.

“ Como Deus não esquece! O Senhor ouviu as
orações dos sofredores, dos injustiçados! Em
meus braços, sinto que está todo o mundo e
quem dirige o mundo!

Jose de Arimateia

Glória

vos

damos,

Senhor,

por

essa

motivação de alegria para todos os povos,
por esse caminho de tranquilidade para
todas as nações e que todos os anjos, como
testemunhas, ouçam o que vou falar!
Estarei a Vosso lado, Pastor Inconfundível,

em todos os dramas que porventura surjam
Nicodemos

em Vosso caminho!.... (José de arimateia)

A família chega ao templo, subindo as escadarias aparecem 3 Levitas que querem ver a criança e Maria
pergunta quem são: Um diz sou Jose de Arimateia – conheço e faço parte as Fraternidade dos Essênios.
Maria deixou Jose de Arimateia segurar o menino – um prece é dita e Lembram de Pai Muni
A Criança passou para o segundo Levita que também faz uma prece com muita ternura e o terceiro
também segura Jesus – se apresenta como sendo Nicodemos – estudante do templo de Jerusalém –
Nicodemos tinha uma ulceração no tórax que ninguém conseguia curar – e ao segurar Jesus a ferida se
fecha.
– 30 anos iam se passar para encontramos novamente Nicodemos e Jesus num dialogo dificil para a
compreensão de Nicodemos já como doutor do templo e Arimateia na passagem da descida da cruz e o
local do seu sepultamento e o santo sudário

A chegada da família é anunciada e o
conselho dos sacerdotes se reúne.
Azêdã-Moá se aproxima e tomado de uma
emoção indescritível faz uma prece.
Deus de todo o universo, ouvime!...Agradeço-Vos, Senhor, tudo o que
recebi na vida; no entanto este
agradecimento de agora é sem limites, por
poder contemplar Aquele que eu tanto
esperava para a salvação do mundo...Não
quero morre antes de toca-lo!

Fortalecei meu coração, para que eu possa
beijar esses pés e essas mãos que deverão
resplandecer bem mais do que o próprio
sol!

-Chegam os sacerdotes e
as perguntas começam para José e Maria

Giovanni Bellini

-Jose afirmou que é Marido de Maria e não é o
pai da criança,
-Jose relata a anunciação pelo anjo à Maria,
-Diz também que queria abandona-la quando
percebeu que estava grávida – mas um anjo
apareceu e disse para não cometer esse desatino
falando que ele era o Messias prometido.
-Há tensão entre os sacerdotes

-Diz que apareceram 3 personalidades para adora-lo,
levados por uma estrela que os guiou até ao lugar

Giotto

Maria também foi arguida – pediram maiores comprovações –
Maria afirma que foi gerado pelas bênçãos de Deus e os mesmos anjos da anunciação fizeram o
nascimento por mecanismo que ela desconhece.
“ ainda sou a mesma virgem como nasci, e estudei nesse venerável templo de Deus e assim
permaneço porque o Senhor assim o quer.”
Maria então pede a Nicodemos para testemunhar a cura sua ulceração – Estada presente Eliazar que já o
tinha tratado sem resultado.Todos os presentes levantaram, instintivamente, sentindo que a coisa estava
tomando outros rumos.

Gerbrand van den EECKHOUT

Gerbrand van den EECKHOUT

Sumo Sacerdote toma a palavra (na espiritualidade se percebia o ambiente dominado pelos
agentes de luz, e o isolamento das trevas).
Maria então fala da missão do cristo de modificar o mundo. As leis de Deus favorecendo a
evolução, direcionando o progresso. É a lei do progresso! E o mundo, na ignorância em que
se expressa, requer em todas as mudanças sacrifícios dolorosos, porque onde o amor não
consegue inspirar os homens, a dor toma a orientação desejada.
Os sacerdotes disseram que seria então melhor ele ser criado no templo.
Resumindo a resposta de Maria podemos dizer:
“Quando o Senhor põe uma criança em um lar, é porque escolheu esse Lar para que ela ali
viva......
Se quereis amparar meu filho, basta não O perseguirdes!”

Ao sair do templo , se aproxima um velho
de nome Simeão, assíduo frequentador
do templo, pediu para segurar a criança e
foi atendido

“ Agora, senhor, despede em paz o teu
servo, segundo a tua palavra; pois os
meus olhos já viram a tua salvação, a qual
preparaste a face de todos os povos; Ele é

a luz que veio alumiar todas as nações e
Simeao e Jesus no Templo Rembrandt

glória do povo de Israel”

As descer as escadarias – Maria e o menino passam por uma família de leprosos

Após a benção Maria continua descendo as escadarias, instintivamente Maria para ao
lado de uma família, em um relance de olhos viu que todos eram leprosos, inclusive as
crianças em estado de desnutrição severa.

Maria ia continuar avançando, mas escuta uma voz “Mulher” não queiras interromper o
que a bondade de Deus esta determinando, por intermédio de teu Filho. Ele deve operar
maravilhas desde pequeno, como comprovação de sua chegada no reino dos homens.
Nada temas; ajude-O com a confiança e deixa Jesus sirva de instrumento para a alegria e a

paz dessas criaturas que tanto sofrem!..

Então das manzinhas da criança saíram um facho de luz que banhou toda a família e logo
se ouviu “-Este menino é um deus! Estamos curados.

José e Jesus

A simplicidade do respeito e do amor

Dos doze aos vinte e nove

Preocupados pela segurança
Jesus, devido sua fama, vão
se

aconselhar

com

os

essênios do Monte Carmelo

Missão cumprida
O Conclave do monte Nebo
Devo ir com esses bons companheiros, que
usam a natureza como templo. Lá poderemos
falar e ouvir o Senhor na sua expressão maior,
para que possamos mais tarde ajudar melhor
os que sofrem, os torturados pela fome e os
nus de sentimento.
Houveram vários concílios nos santuários

monte nebo

monte tabor
monte carmelo

Mas um dia Jesus diz a Maria

-Mãe, queria eu estar ao seu lado, lembrando
os dias em que era dono do teu colo e
passando as mãos nos teus cabelos sedosos....
Sempre peço ao pai que está nos céus pela paz
do teu coração, para que possa resistir aos

dramas que educam e instruem.

monte nebo

Missão cumprida

Maria sentiu que era hora de deixar seu filho livre de suas preocupações de mãe zelosa.
Ele era o Messias e somente a Deus deveria atender. Resolveu voltar para Nazaré.
Ela deveria cumprir o dever acima de todos os sentimentos de egoísmo e de posse, pois
as leis não suportariam esse gesto, ainda mais em se tratando do Messias.

No Vale das Flores
Maria deixa Jesus com essênios, volta para Nazaré e volta ao trabalho de caridade na
região, trabalho que seus pais começaram quando ela era menina. Um dia ela vai atender
os leprosos do Vales das Flores, e Jesus se materializa para ela
-Mãe, quando quiseres me ver, vem ao encontro destes desprezados da sociedade! Quando
sentires necessidade da minha presença. Veste os nus.
-Estou sempre com os que não têm teto e estarei contigo sempre, porque atendes à voz de
Deus, no mundo da tua consciência. A paz deixo, a paz te dou!

-Estou sempre com os que não têm teto
e estarei contigo sempre, porque
atendes à voz de Deus, no mundo da tua
consciência. A paz deixo, a paz te dou!

Já faziam 3 anos de pregação e de curas em todos os
lugares por onde Jesus passava
O ambiente estava carregado, por os fariseus antepunham-se à doutrina do Cristo
Maria partiu de Nazaré para Jerusalém com alguns essênios.

Ela conhecia o filho que tinha e sabia que Ele daria a própria vida na confirmação da
verdade e não temia quaisquer afrontas religiosas ou políticas
Somente ouvia o Pai que se encontrava no céu e em seu coração!
Chegada de Maria alegrou a todos, no entanto marcava profunda tristeza por
saberem que era o fim da presença do rei dos judeus na Terra.

No Gólgota
Maria subia também o Gólgota, seguindo
seu filho. Tendo a cabeça envolta em fino
xale. À frente e, por vezes atrás, João, o
apóstolo do amor derramava sobre ela o
carinho e a dedicação, como se fosse filho
das suas entranhas.
Jesus fala - Mãe!.. Deixa que façam a vontade de
Deus! Ele sabe o que deve ser feito
-Olha para Maria e diz - Mulher, eis aí teu filho
-Olha para João - Eis aí tua mãe!

-Mulher!... Deus te abençoe pelo que fizeste no

mundo e para o mundo! Terás a tua recompensa
quando chegares à corte celestial.
-Não deves ficar aqui nesta terra, onde
sacrificaram profetas! Ela vai pagar um preço
muito grande por ter levantado a mão assassina
contra o senhor! Ai de vós, Jerusalém! Ai de vós!

Maria e João combinaram então partir para
Éfeso
Maria, ali no arredores de Éfeso, atendia fila de
peregrinos que vinham em busca de consolo e
de paz.....

-Um dia chega um velhinho com muita dificuldade de andar, Maria queria ajuda-lo a sentar
mas suas pernas não a ajudaram
-Não esquecia nunca seu amada filho, Maria sentiu um perfume diferente, uma fragrância
que comoveu sua alma, que somente a presença de seu fiho a fazia sentir.
-Maria pegou nas mãos do ancião e a beijou com ternura – de imediato notou os sinais dos
cravos...olhou os pés e viu a mesma coisa ...Ergueu a vista e cerificou-se que era seu filgo...

- Vem, mãe! Meu Pai quer que sejas a rainha dos anjos no meu reino!

Maria já abrigada numa casa que os acolheu depois da apresentação de Jesus ao templo ora
Deus de Bondade e de Vida! Fazei de mim a Vossa escrava do meu filho, a Vossa Harpa, que
podeis tocar para a felicidade dos homens! Que os Vossos anjos não nos deixem, até Ele
cumpra a grande missão de libertar as criaturas, pelo que Ele trouxe de verdade! E a esse
povo sofredor, que seja dado o sossego, aos famintos, o alimento aos desesperados, a paz...
E dormiu serenamente, ao lado Do Sol que começava a despontar nos corações dos homens

Sua Missão - AMAR
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