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Ano V – Nº 209 – 05 de Janeiro de 2016

religião dos magos era a mesma do Asábio Zoroastro, é uma religião quase 
monoteísta. Essa religião, que 

dominou medos e persas e influenciou assírios 
e caldeus, atribuía uma ação benéfica aos 
astros.
Sendo uma religião que venera os astros, é 
natural que os magos fossem grandes 
astrônomos. Alguns deles passavam suas 
noites sobre as montanhas observando os 
astros.
Pela tradição católica romana, os magos eram 
em número de três, mas para os armênios, 
ortodoxos e coptas são em números de doze.
A certeza dos católicos romanos é baseada no 
número de presentes que Yeshua recebeu: 
ouro, incenso e mirra; mas todos nós sabemos 
que o número três é o número da perfeição.
Outros viram na adoração dos magos o resumo 
de toda a humanidade, representada pelo 
descendente de cada um dos filhos de Noé:
Baltazar, nome caldeu, seria o descendente de 
Sem;
Melquior representa os egípcios e etíopes, 
filhos de Cam; e Gaspar lembra a raça de Jafé.
São muitas as tentativas de definir a estrela dos 
magos. Para os Padres da Igreja Romana, era 
um milagre, como afirma Inácio – uma estrela 
brilha no céu com um esplendor que supera 
todas as demais, sua luz é indescritível e sua 
nov idade  emoc iona  de  espan to  – .  

Evidentemente existe um certo exagero, pois 
se surgisse no céu alguma estrela tão 
fulgurante, os contemporâneos teriam notado.
 Orígenes, escritor sacro, que viveu no século 
III, foi bem mais discreto – Sou da opinião que 
a estrela que apareceu aos magos, no Oriente, 
era uma estrela nova que nada tinha em comum 
com aquelas que aparecem no firmamento, 
provavelmente pertencia ao tipo de corpos que 
costumam aparecer de vez em quando e que os 
gregos chamavam de cometas –. A posição de 
Orígenes é rigorosa: ou era um cometa ou uma 
estrela nova.
 Mas o texto indica que ela parou, isto a ciência 
não explica. 
Hoje, vários agrupamentos estão se 
preparando para um grande acontecimento, 
que deverá acontecer ainda na Terceira 
Aliança. Todo esse movimento tem por base a 
vinda de Yeshua. Esses grupos acreditam que 
agora Yeshua retornará para inaugurar uma 
nova era, a era da mansidão.
 

Raymundo Lopes

Era da mansidão

Os magos que foram adorar Yeshua não eram reis e não eram apenas três,
mas sim doze e quando encontraram Yeshua ele já estava bem desenvolvido.
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aquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem Npastor. Começou, pois a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos 
chegaram perto de Jesus e disseram: “Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa 

ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer”. Mas Jesus respondeu: “Dai-lhes vós 
mesmos de comer”. Os discípulos perguntaram: “Queres que gastemos duzentos denários para comprar pão e 
dar-lhes de comer?” Jesus perguntou: “Quantos pães tendes? Ide ver”. Eles foram e responderam: “Cinco 
pães e dois peixes”. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se 
sentaram, formando grupos de cem e cinquenta pessoas. Depois Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, 
ergueu os olhos para o céu, pronunciou a benção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os 
distribuíssem. Dividiu entre todos também os dois peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 
doze cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de cinco 
mil homens.

Os primeiros lugares e a primeira multiplicação dos pães I (Mc 6,34-44)

ecentemente uma pessoa consultou-me, por eu cuidar de uma pombinha, que carinho deveria dar à sua. A Rminha pombinha tem muitos problemas desde o dia em que foi atacada pelo meu cachorro.
Com esta tocante história, aprendi algo:
No último quarto do século XX, a "problemite" galopante acabou por atingir também nossas queridas 
pombinhas. Dado a extensão destes animais, como poderemos deixar de pasmar com a contradição entre a 
comuníssima expressão - Não tem problema - e todas as coisas que na realidade constituem problema, os 
famosos problemas do nosso tempo com os quais nossa mente e ouvidos vivem arrochados.
Em tudo o que nos imprime em todas as conversas, em todas as pequenas pombinhas que espalham alegria, os 
problemas estão por toda a parte, poderíamos encher sacos com eles. A verdade não está mais imune aos 
problemas do que as pombas.
Um autor que seja bastante engenhoso para nos oferecer uma história simples, muitas vezes combinará esta 
com um grande pano de fundo retratando um dos problemas do nosso tempo.
Todos nós somos atingidos por problemas; enquanto murmuro doces palavras sem sentido à minha pomba, 
por amor a Deus não deixo de pontuar seus arrolhos, sob pena de falta de decoro com uma conversa acerca de 
outras pombas e a superpopulação que ameaça o nosso planeta.
Nossos ancestrais tinham os problemas do seu tempo e nossos netos terão os deles, e é natural que não 
queiramos esconder as cabeças sob as asas; mas, demais é demais!
As pessoas pobres e boas pessoas estão cheias de problemas, vivê-los é já muito enfadonho, deixarmo-nos 
mergulhar neles, debatendo-os, dissecando-os e interpretando-os, quando poderíamos estar descansando 
nossa mente…
É uma provação!
É por isso que num processo sadio todo mundo tempera as suas conversas com uma espécie de afirmação 
negativa - Não tem problema.
Só existem soluções com a presciência, que é a maior marca de um ser humano.

Yonah
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Os apóstolos e sobretudo os evangelistas se preocupavam em 
deixar considerações nas entrelinhas do que escreviam, para nos 
ensinar algo mais. Aos relatos, costumavam mesclar 
principalmente assuntos do Antigo Testamento.
Vejamos, em Lucas e Marcos, alguns exemplos.
No capítulo 14 de Lucas temos parábolas onde Jesus nos ensina, 
falando de bodas, jantar e cerimônias. Talvez por ter sido muito 
convidado para tais ocasiões, às quais os judeus davam muita 
importância.
Na parábola "A escolha dos lugares" ou "Lição de um humilde", 
Jesus ensina que, quando formos convidados para uma festa, 
devemos nos colocar nos últimos lugares e não nos primeiros, 
pois pode chegar alguém mais importante e o dono da festa nos 
pedir para ceder-lhe o lugar, o que nos deixaria envergonhados. 
Ocupando os últimos lugares, poderá ocorrer o contrário, sermos 
chamados mais para cima, o que seria para nós uma glória em 
presença de todos os convivas. Este é um recado prático de Jesus.
Na parábola seguinte, Jesus conta a história de um homem que 
deu um banquete e convidou a muitos, mas todos deram uma 
desculpa para não comparecer. Na verdade não estavam 
interessados naquela festa. O homem, indignado, disse ao servo: 
"Vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os 
pobres, os aleijados, os cegos e os coxos." O servo assim fez e, 
voltando, relatou-lhe um fato interessante:
"Senhor, o que mandaste já está feito, e ainda há lugar. O dono 
da casa disse então ao servo: 'Vai pelos caminhos e trilhas e 
obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique 
repleta'".
Interessante, foi usada a palavra obriga, ou seja, impõe, põe no 
dever. Precisamos entender que Lucas era um médico grego, que 
não conheceu Jesus. Ele explica, nas entrelinhas desta parábola, 
a história da cristandade.
Primeiramente, o grande convite feito por Jesus e a recusa dos 
convidados. Na segunda etapa da cristandade, Ele convida os 
coxos, cegos, isto é, os pequenos, como nós, que não temos 
doutorado em teologia, viemos de uma formação acadêmica 
modesta… E aceitamos.
Após ter aceitado, os anjos dizem: "Senhor, ainda há lugar". 
Quer dizer, nos últimos tempos, haverá lugar para mais gente. 
Deus, de imensa misericórdia, diz para forçar a entrada, porque 
Ele quer todos os pequenos neste banquete.
No final dos tempos, algo de muito grande irá acontecer. Até 
mesmo pessoas que não são cristãs, serão incluídas no grande 
banquete de Deus. É sobre isto que Lucas fala.
Vamos, agora, observar o que nos diz Marcos, no capítulo 6. 
Possivelmente ele estivera presente ao milagre da "Primeira 
multiplicação dos pães".
Foi dito que naquele lugar havia cinco mil homens, que estavam 
ali para ouvir Jesus. Quando os apóstolos responderam a Jesus, 
dizendo: "Iremos comprar duzentos denários de pão para dar-
lhes de comer?", para eles esta expressão significava o seguinte: 
vamos comprar o impossível, não temos condições para isto.
Marcos poderia ter explicado apenas que havia pães e peixes. 
Qualquer que fosse a quantidade, não seria suficiente para 
alimentar tanta gente. Outra informação numérica: assentaram-
se em grupos de cem e de cinqüenta. Será que estavam tão 
organizados, a ponto de formar grupos certinhos de cem e de 

cinqüenta pessoas?… E ainda recolheram doze cestos 
cheios dos pedaços de pão e de peixe. Será que foi este 
número mesmo? Será que eles contaram os cestos? Marcos 
não estava mentindo. Na verdade entremeava no relato 
ensinamentos importantes, para que outros judeus 
entendessem o que dizia. Este era o costume dos 
evangelistas.
Os duzentos denários eram, portanto, um modo de dizer: 
comprar pão para esta multidão é impossível.
Os cinco pães representavam, para os judeus, o número 
perfeito, o número da fortuna, da base da alimentação da 
pessoa. Era o alimento completo. Já os dois peixes 
significavam a carne pura e sem sangue. Portanto, são 
números perfeitos o dois e o cinco.
Os doze cestos cheios que recolheram simbolizavam os 
eleitos que, alimentados por Deus, no final retornarão ao 
Pai. Marcos quis aqui entrar no discurso de Jesus. Fez o que 
era costume entre os apóstolos: entremear ensinamentos 
importantes, para que os judeus entendessem o que falavam. 
Marcos estava suscitando algo a mais dos ensinamentos de 
Jesus.
Quando se referiam ao Templo, não falavam 
necessariamente do Templo de Jerusalém. Havia muitas 
sinagogas, templos; portanto, as pessoas que circulavam por 
aquele lugar não iam além de cinco mil. Marcos entendeu a 
espiritualidade de Cristo, neste milagre. Houve realmente a 
multiplicação dos pães e dos peixes. E ao narrar o fato, 
Marcos expressou todas as considerações numéricas, para 
que pudéssemos aprender algo mais.
Entendemos, portanto, que os doze cestos (os eleitos) foi o 
que recolheram daquilo que era perfeito: a base, a estrutura, 
ou seja, os cinco pães e os dois peixes representando a 
pureza, a carne sem sangue.
É muito interessante lermos o Evangelho e percebermos 
com que acuidade os apóstolos permeavam em suas 
entrelinhas o caminhar de Jesus, o Seu agir. O próprio João 
Evangelista disse que se fosse colocar na Bíblia todos os 
ensinamentos, milagres e sinais de Jesus não haveria no 
mundo lugar para guardar os livros que se deveria escrever. 
Quer dizer, então, que Jesus falou e fez ainda muitas outras 
coisas. Há, portanto, milagres e ensinamentos que não 
conhecemos. Está ali apenas o necessário para a nossa 
salvação. Aqui Jesus fez o milagre da multiplicação do 
alimento, não necessariamente do pão e do vinho, pois Ele 
se preocupava com a multidão que o acompanhava.
Outro momento interessante é quando os discípulos lhe 
disseram: "O lugar é deserto e a hora já muito avançada. 
Despede-os para irem aos campos e aldeias (…)". Marcos 
ficou atento e não deixou passar, pois "o lugar é deserto" 
significa que aquele povo estava na aridez da palavra e a 
hora findava, ou seja, já chegava o momento de Jesus
sofrer a paixão, para depois vir o grande Pentecostes, a fim 
de que pudessem entender o que se passara. Os apóstolos 
eram inteligentes, e suas palavras inspiradas.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.171)



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

Um sinal na Capela Magnificat

A Imagem de Nossa Senhora estampada na parede da Capela Magnificat.

As chuvas de fim de ano (2008) não paravam. A 
Capela Magnificat estava, e ainda está, com 
sérios problemas de goteiras sobre o órgão, a 

aparelhagem de som e, principalmente, na saleta que 
chamamos de sacristia por ser lá que os padres se 
paramentam para as celebrações litúrgicas realizadas 
nessa Capela. 
Tentávamos, a todo custo, conter a entrada de água, mas 
tínhamos a certeza de que o problema provinha de uma 
laje malfeita; a água penetrava nela e escorria pela parede, 
inundando toda a capelinha (sacristia) onde fica a cadeira 
na qual Nossa Senhora se senta quando vem conversar 
comigo. Era só começar a chover, que corríamos lá para 
trocar a cadeira de lugar e, com panos, tentar estancar um 
pouco a água que então escorria pelas paredes. Essa 
situação durou, aproximadamente, de outubro a 
dezembro de 2008. Não me lembro exatamente, mas foi 
mais ou menos nesse período. Tínhamos, na ocasião, um 
retrato de nosso atual bispo na parede, à direita de quem 
entra e, apesar de percebermos o estrago que a água 
estava fazendo, não tiramos o quadro da parede. 
Começou então a se formar um caminho de lodo 
esverdeado, onde escorria a água; e eu falava com a Bá: 
pode deixar, quando consertarmos a laje, vamos pintar a 
parede. 
No dia 21 de dezembro (um domingo), pela manhã, 
estávamos limpando a Capela para a Missa das 17 horas, 
quando percebi que o quadro do bispo estava cheio de 

água; mas resolvi não ligar e continuei o serviço. Ao 
passar pelo pátio da Capela, vi ali os três garotos (anjos) 
brincando. Eles pegavam flores vermelhas e amarelas e 
as colocavam numa jarrinha de cor azul. Comecei a rir da 
brincadeira, quando então um deles me falou: 
- Quer brincar conosco? 
- Quero; mas eu não tenho as flores. 
- Eu sei onde tem! - disse-me outro deles. 
- Onde? - perguntei-lhe. 
- Na capelinha, que você chama de sacristia. 
Fui lá buscar as flores; mas, na parede da capelinha, 
acima do quadro do bispo, junto ao teto, vi uma porção de 
florinhas azuis, parecendo miosótis, com cravos 
amarelos, grudados na parede. Elas começaram a se 
desmanchar, formando uma pasta verde que escorria pela 
parede. Eu voltei e disse a eles: "Vocês estão começando 
de novo aquele assunto interminável das cores vermelha, 
azul e amarela; não desejo participar da brincadeira." 
Deixei-os no pátio e entrei na Capela, para continuar meu 
serviço. Porém, de vez em quando olhava pela janela, 
para ver se eles continuavam lá, mas não os vi mais. 
Quando retomei à capelinha, para ver de novo as flores na 
parede, tive vontade de tirar o retrato do bispo, porque 
estava muito molhado. Ao fazê-lo, percebi que das 
manchas verdes de lodo formaram-se os contornos de 
uma figura humana, lembrando a imagem de Nossa 
Senhora. Chamei a Bá, e tentamos tirar as manchas com 
bombril, temendo que aquilo pudesse provocar grande 
afluência de curiosos, causando-me problemas e à Obra 
Missionária. Mas, apesar do esforço, não conseguimos. 
Resolvemos então colocar outro  quadro (com os Papas e 
dois bispos), maior, no lugar, encobrindo a figura ali 
formada, e esperar para ver o que aconteceria. 
Apesar de minha resistência a tais fenômenos, guardei 
para mim o fato e pedi à Bá que não falasse sobre isso com 
ninguém e esperasse para ver como essa história teria 
desfecho.
Terminando o que devia escrever a esse respeito, ousei 
pedir ao Céu uma resposta: se eu estaria no caminho 
certo, divulgando tal imagem; foi quando chegou uma 
missionária (Virgínia Damasceno) me presenteando com 
três imagens de anjinhos, dois azuis e um amarelo, as 
cores que se juntaram na parede para produzir o verde do 
lodo. Era a resposta pedida.

Raymundo Lopes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes deseja visitá-lo(a). É a mesma que participa 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-la, 
fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada para você.

Número do sorteio______ do dia 5 de janeiro de 2016. <asd>


