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Sirvam a Deus na terra sem contestação
Terça-feira, 26 de setembro de 1995

Meus filhos! 
Sejam bons administradores das 
pequenas riquezas da alma, para que 
Deus lhes confie as grandes.
Deus admira a astúcia voltada ao 
bem, e entrega a muitos os fugazes 
valores terrenos, para que possam 
t ransformá- los  em bens  de  
inestimável valor no Céu.
Eu os desejo inteligentes com 
minhas mensagens; pois são luzes 
do Céu contra os enganosos brilhos 
da terra.
Percebam bem que expresso nelas 
uma condição: que sirvam apenas a 
um Senhor, pois é impossível dividir 
essa tarefa entre dois reinos.
Sirvam a Deus, na terra, sem 
contestação, para que Ele os 
distinga, na mesma proporção, no 
Céu. Obrigada por terem atendido a 
Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.183)

Comentário: Esta mensagem leva a refletir sobre a maneira de agir 
com as coisas de Deus, a nós confiadas na terra. O Evangelho 
adverte que os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos 
da luz. Isto quer dizer que precisamos agir com sagacidade. 
Administrar coisas terrenas é uma arte, e se o fizermos com as nossas 
forças voltadas ao bem, transformaremos coisas fugazes em 
permanentes. A Virgem, uma vez mais, nos alerta a sermos 
inteligentes com suas mensagens, isto é, que as coloquemos de modo 
a produzirem frutos, porque não basta estarmos de posse de um 
importante livro, se o mantemos fechado e longe do alcance das 
pessoas. Sirvamos a Deus através da Virgem, para não corrermos o 
risco de servir apenas aos homens, através do Diabo.

Lunara Cristiane recebeu a 226ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

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 29 de março de 2016. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Ano V – Nº 218 – 29 de Março de 2016

No dia 17-03-2016, Lunara Cristiane recebeu a visita da 
imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Nessa escola mariana 
somos chamados a questionar, pensar, estudar e contemplar as 
várias realidades do espírito maculadas pela cortina da ilusão 
material. Se nossos atos se modificam à medida que vamos 
interagindo com a fonte criadora, tudo tenderá a passar para 
estados mais perfeitos, até que esgotemos todas as 
possibilidades em nossa jornada na matéria, indo ao encontro 
definitivo com a Eternidade. Em várias ocasiões em que 
alguém foi curado por Yeshua, Ele não perdia oportunidade de 
nos passar um ensinamento, dizendo: “A tua fé te curou”, 
indicando que a solução de nossas mazelas se encontra dentro 
de nós, não porque somos autossuficientes, muito pelo 
contrário, mas porque Deus habita em nós e na maioria das 
vezes nos fechamos ao Seu convívio amoroso instigados pelo 
desamor que corrompe a criação. Operando através da fé este 
mesmo Deus agirá em nosso intelecto e poderemos realizar 
grandes obras alicerçadas neste amor. Em algum momento no 
passado desaprendemos a interagir com a grande Lei que rege 
tudo isso, porque desobedecemos nosso Criador; por 
consequência nos tornamos reféns de nossos próprios 
pensamentos imperfeitos. É uma luta que se trava no espírito, 
mas que tem como pano de fundo a dimensão material à qual 
respondemos pelo que fazemos de bom ou de mal. E Nossa 
Senhora já vem nos ensinando este equilíbrio que devemos 
alcançar, quando nos instrui com Suas sábias palavras: “Vocês 
mudarão o mundo porque estarão mudados”. Não esperemos 
soluções racionais para o problema da humanidade; se nos 
colocarmos diante do Criador como o humilde servo, 
poderosas energias serão movimentadas a nosso favor e 
responderemos à altura aos que almejam a destruição da 
Criação, porque assim está escrito e assim será.

Marco Aurélio

<asd>
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Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para 
dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, 
um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: “Mulher, por que choras?” Ela

respondeu: “Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram”. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e
viu Jesus, de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: “Mulher, por que choras? A quem
procuras?” Pensando que era o jardineiro, Maria disse: “Senhor, se foste tu o que o levaste, dize-me onde o
colocaste e eu o irei buscar”. Então Jesus disse: “Maria!” Ela voltou-se e exclamou, em hebraico: “Rabuni”
(que quer dizer mestre). Jesus disse: “Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas via dizer aos
meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus”. Então Maria Madalena foi
anunc ia r  aos  d i sc ípu los :  “Eu  v i  o  Senhor !”  e  con tou  o  que  Jesus  lhe  t i nha  d i to .

Ressurreição (Jo 20,11-18)

 A Igreja divina, a Igreja humana e a humanidade 
pecadora se interagem. Este Evangelho refere-se 
às aparições de Jesus aos discípulos, depois de 

Sua morte na cruz. Contudo, vamos retroceder ao v.11 
para entendermos melhor como se deu o diálogo de Jesus 
com a humanidade pecadora, personificada por Maria 
Madalena.
"Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. 
Enquanto chorava, inclinou-se para o sepulcro e viu dois 
anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo 
de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés."
Maria ficou à porta do túmulo, isto é, não entrou na 
intimidade da morte de Jesus, ficou de fora chorando e 
viu, embora sem entender, dentro do túmulo aquilo que 
era divino (o Anjo à cabeceira) e humano (o Anjo aos 
pés), a representação de Jesus em Sua dupla natureza: a 
divina e a humana. Nesta dupla natureza estão também as 
duas Igrejas. E elas fazem a primeira pergunta a Maria: 
"Mulher, por que choras?"
É como dissessem: Ó humanidade pecadora, por que 
choras? Olhas a minha humanidade, mas vês minha 
divindade. Como não entendera, ela respondeu: 
"Levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram."
Externa aqui a sensação de dor pela perda do divino e sua 
busca ansiosa. Vemos ainda que a humanidade pecadora 

existe enquanto diante do divino, pois este é que lhe dá 
referência, que lhe serve de paradigma. Ela chora por 
sentir-se órfã, perdida. Não disse que Jesus estava morto, 
mas que "levaram o meu Senhor", levaram o divino.
"Dizendo isto, voltou-se e viu Jesus em pé, mas não o 
reconheceu." Quer dizer, a humanidade pecadora, 
retroagindo no tempo, viu mas não reconheceu ali Jesus 
em sua divindade. E Jesus repete a pergunta dos dois 
Anjos: "Mulher, por que choras?" E faz uma segunda 
pergunta: "Quem procuras?" Este é um diálogo claro de 
Jesus com a humanidade pecadora.
"Pensando ser ele o jardineiro, ela lhe diz: 'Senhor, se 
foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu o irei 
buscar.'" Esta é uma das coisas mais importantes deste 
Evangelho. É o ponto chave dos versículos 11 ao 1 6. A 
humanidade pecadora, aqui, pergunta a Deus. É como 
dissesse: Se foste tu que o levaste de mim, ó Deus, fala-
me onde está, que vou buscá-lo. Veja que interessante, a 
humanidade pecadora não havia reconhecido o Cristo. 
Estava diante de uma situação real em que Cristo, 
humanizado, traz dentro de si o que chamamos de divino.
Mas quem falava agora era o divino e o humano 
glorificado, que se mostram à humanidade pecadora.
 

 (Continua na próxima página) 

Comentário do Evangelho (Jo 8,21-30 e Jo 14,1-12) 
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 Não se fala em morte. A humanidade pecadora questiona 
onde está o divino, porque o quer de volta.
"Diz-lhe Jesus: 'Maria'. Voltando-se, ela exclama em 
hebraico: 'Rabbuni!'" (tratamento mais solene que Rabi e, 
muitas vezes, usado quando se dirige a Deus). Nesse 
momento, ao falar apenas Maria, Ele se refere à 
humanidade pecadora que se opõe a Eva, para que esta 
acorde e o reconheça. Só então irá entender o grande 
milagre da encarnação do Verbo.
Este é o momento certo das duas Igrejas. Por isto Jesus 
falou aos discípulos (Lc 24,49): "Eis que Eu vos enviarei 
o que meu Pai prometeu (o Espírito Santo). Por isso, 
permanecei na cidade até serdes revestidos da força do 
Alto." Havia uma ruptura entre o divino e o humano, 
apesar do Verbo ter-se encarnado. É por isto que Jesus se 
enfraquecia em determinados momentos, como quando 
disse: "Pai, se é possível, afasta de mim este cálice."; 
"Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" (Mt 
26,39; 27,46)"Disse-lhe Jesus: 'Não me retenhas, pois 
ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e 
dizelhes: Subo a meu Pai e vosso Pai; a meu Deus e vosso 
Deus.'" Este é o momento em que a humanidade pecadora 
interage com o divino e o humano  glorificado. 
É como se Ele dissesse: Agora, que você está me 
entendendo, tem a obrigação de falar a todos. Vá e diga a 
eles quem Eu sou.
E "Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: 'Vi o 
Senhor', e as coisas que Ele lhe disse." 
A humanidade pecadora, personificada por Maria 
Madalena, conta aos discípulos: "Vi o Senhor". Ela é a 
primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Depois, 
então, Jesus vai aos apóstolos para lhes falar. Era 
necessária essa participação, esse testemunho da 
humanidade pecadora, para que Jesus chegasse às duas 
Igrejas. Nesse momento, Tomé não estava presente, foi 
quando Jesus instituiu o Sacramento do Perdão.
"Soprando sobre eles, disse: 'Recebei o Espírito Santo. 
Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão 
perdoados; aqueles aos quais não perdoardes ser-lhes-ão 
retidos.'" Isto nos sugere que o perdão só se confirma se 
não houver dúvida.
"Os outros discípulos disseram, então, a Tomé: 'Vimos o 
Senhor!' Mas ele lhes disse: 'Se eu não vir em Suas mãos o 
lugar dos cravos e se não puser o meu dedo no lugar dos 
cravos e minha mão no Seu lado, não acreditarei.'"
Tomé é aquele que, quando da ressurreição de Lázaro (Jo 
1 1 ,1 6), disse que, se Jesus voltasse a Betânia, na Judéia, 
todos os discípulos deveriam voltar para morrer com Ele. 
Nisto já mostra, por sua racionalidade, a dificuldade em 
crer, em confiar. Tomé é, como já disse, a personificação 
da dúvida.
Duvidou da presença de Jesus, entre os apóstolos, após a 
Sua morte, como acreditou que Jesus morreria se voltasse 
a Betânia.
"Podeis beber o cálice que Eu vou beber e ser batizados 
com o batismo com que serei batizado?
Eles disseram: 'Podemos.' Jesus replicou: 'Do cálice que 
Eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que Eu for 
batizado, sereis batizados.'" (Mc 10,38-39; Mt 20,22). 
Mas isto não haveria de ser naquele momento e lugar.

Antes de Sua ascensão (fato ocorrido em Betânia), 
portanto depois de Sua morte e ressurreição, Jesus deu-
lhes as últimas instruções: "Eis que Eu vos enviarei o que 
meu Pai prometeu (o Espírito Santo).
Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da 
força do Alto." (Lc 24,49)
Jesus permite que a dúvida de Tomé seja saciada. Na 
verdade Ele não precisava do testemunho de Tomé, mas, 
para que as duas Igrejas permanecessem coesas, para que 
fé e razão pudessem caminhar juntas, a dúvida teria de ser 
eliminada, pois a integração entre o humano e o divino 
deveria acontecer, por fazer parte do plano de Deus. 
Então, aquele diálogo de Jesus com a humanidade 
pecadora, quando ela não o reconheceu, foi preciso a fim 
de que Jesus mostrasse à Igreja a necessidade de Sua 
encarnação. Para que isto acontecesse e se tornasse 
público, precisava saciar aquela dúvida.
Jesus fez isto usando a figura de Tomé, ao atender o seu 
pedido.
"Oito dias depois, achavam-se os discípulos, de novo, 
dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as 
portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: 'A paz 
esteja convosco!' Disse depois a Tomé: 'Põe o teu dedo 
aqui e vê minhas mãos! Estende a tua mão e põe-na no 
meu lado e não sejas incrédulo, mas acredita!'"
Jesus permitiu que isto acontecesse para que tenhamos 
mais fé nas coisas de Deus, para que conheçamos e 
acreditemos nas verdades reveladas. A dúvida em si não é 
pecado, principalmente quando se traduz numa busca da 
verdade.
Desta forma soubemos, também, da integração entre as 
duas Igrejas. Por isso este Evangelho precisa ser visto dos 
versículos 11 ao 29, pois é aí que está a sua essência. 
E o ponto chave é o momento em que a humanidade 
pecadora diz: "Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me 
onde o puseste e eu o irei buscar!"
A cada vez que lemos o Evangelho, vamos descobrindo 
verdades e ensinamentos encobertos. 
Ele contém um "código" interminável, de uma riqueza 
inesgotável. A beleza do Evangelho é justamente esta: a 
cada leitura percebemos novos ensinamentos. Este é o 
maravilhoso poder das palavras de Jesus.
Refletindo sobre elas, chegamos a um intrigante quebra-
cabeça possível de ser decifrado.
Ao ler o Evangelho devemos procurar as palavras chaves. 
A idéia principal nem sempre está naquele trecho 
selecionado para a liturgia do dia. Por isso devemos ler 
um pouco antes e um pouco depois, para entendermos 
melhor a mensagem, o ensinamento que contém.
A luz de Jesus nos é transmitida através do Evangelho, 
que nos ilumina, irradiando sobre nós seus raios de vários 
matizes. Por isso, antes de iniciarmos sua leitura, 
devemos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine.

(explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, extraído do 
Livro "Código Jesus", p. 21 9-222)
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Na Quinta-feira Santa, dia da instituição da Missa, apogeu do seu amor e ternura, Ele quis se 
perpetuar entre nós. Ao morrer, dá-nos por completo as provas desse amor.  A Sexta-feira só 
dura um dia, enquanto a Quinta-feira Santa irá perdurar enquanto durar o mundo e os 

sacerdotes, seus representantes entre nós. Na Quinta, lembrando que também é Pai, na Semana 
Missionária, desejou redigir Seu testamento. Ato importante de qualquer família é o ato derradeiro 
da vida, que irá se prolongar pelos séculos.
O Pai deixa para seus filhos o que possui; porém, não pode se dar a si mesmo. Yeshua fez a cada filho 
uma doação de si mesmo. Não possuía bens e nem riqueza terrena, e aquele que esperava d'Ele tais 
bens nada recebeu a não ser uma Missa. Se Yeshua fosse rico, neste sentido, e distribuísse herança, 
teria uma quantidade enorme de discípulos, mas, ao contrário, nada tinha, nem mesmo glórias 
humanas. No entanto, quis redigir Seu testamento. De quê? Da Missa, como Ele nos legou.
Na condição de Deus-homem, enquanto Deus, é senhor de sua humanidade, e é esta humanidade 
divina que Yeshua nos fornece. Não é um empréstimo, é um dom real. Ele se imobiliza, assemelha-se 
a uma coisa para podermos possuí-lo, fazendo-se alimento: farinha, fermento e água. Seu Corpo e 
Sangue, sua divindade substituem a substância do pão e do fermento. Não se vê Yeshua, no entanto, 
temo-lo. Torna-se nossa herança e quer se dar a todos sem nada receber. Assim mesmo, há sempre os 
que se recusam a aceitar as condições impostas: pureza, vida regular etc. etc.
Fico admirado com este invento amoroso do Cristo. Quem poderia imaginar isso? Quem poderia ao 
menos prevê-lo?
Nem os próprios anjos. Foi Yeshua mesmo que encontrou esse meio. E foi como falasse: Precisam de 
pão para se alimentar e fortalecer espiritualmente? Serei o pão de vocês. Precisam de vinho para 
lhes dar alegria no espírito? Serei o vinho de vocês.
Deve ter morrido contente deixando-nos esse alimento, como um pai de família que trabalha a vida 
inteira tendo um único fim: deixar filhos ricos do pão da vida.

O Testamento de Yeshua
Semana Missionária
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Que mais poderia ter-nos dado Yeshua, se nele tudo foi incluído: suas graças e sua própria vida?
Nós, agora, podemos nos dirigir a Deus Pai e pedir-lhe as graças de que precisamos, alegando que 
pagaremos com farinha, que nos foi dada. Podemos “comercializar” com Ele todas as graças, porque 
o preço pago por Yeshua foi imenso. Depois de toda uma vida de misericórdia, sempre irá existir uma 
vítima para se oferecer em troca de nossas faltas. Vítima essa que nos pertence por herança. Podemos 
assim oferecê-la ao Pai Celeste, porque, por Yeshua, em Yeshua obteremos a misericórdia.
Por incrível que possa parecer, a maior parte dos cristãos católicos guardam Yeshua sepultado ou o 
abandonam no Sacrário e não utilizam desse meio para ganhar o Céu. Vamos valermo-nos de Yeshua 
para pagarmos nossas faltas, é um preço superabundante, acima de qualquer outro preço.
Depois de 2.000 anos, como recebemos essa herança? Cristo confiou-a a Lino, que a geriu, 
conservando-a a fim de entregá-la ao mundo; e passaram-na a nós, que nos trazem esse incrível 
testamento. Eles nos fornecem a farinha, fermento e água consagrados no pensamento de Yeshua, na 
Semana Missionária, porque para este milagre não existe passado, presente ou futuro; sempre será 
um momento solene. E no Seu desejo, em todas as Semanas Missionárias somos amados, 
pessoalmente, já 2.000 anos antes de termos nascido.
Estávamos presentes na Ceia; e Yeshua nos reservou não somente farinha, mas todo o necessário 
para nossa vida.
Nossas Semanas Missionárias estavam, estão e estarão prontas. Já pensaram nisto?
Por favor, não deixem essas Semanas permanecerem estéreis.
 

Raymundo Lopes

O Testamento de Yeshua
Semana Missionária
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Semana Missionária
 memória histórica é justamente considerada decisiva para entender a Semana Missionária. Todavia ela é muitas vezes Adiscriminatória e seletiva, sobretudo quando revira o próprio critério interpretativo presumindo não apenas ler o 
presente através do passado mas o passado através do presente. E isso se verifica principalmente quando ela é submetida 

à análise das aparições de Miryam, da história que somente anos depois é revelada.
A palavra visão tem a mesma raiz de visionário e não desagradará conhecer as particularidades de um empenho sacerdotal, pois, 
se o sacerdote está a serviço da verdade, somente a verdade pode nos tornar livres, e, como prolongamento do muro cristão, foi 
também porque a Igreja, guiada por papas, não apenas exerceu o direito de defender a Missa e a nossa liberdade, mas sentiu este 
compromisso como um dever primário e irrenunciável.
Talvez sejam necessárias décadas, provavelmente séculos, para medir a grandeza de Miryam em Belo Horizonte (MG) e sua 
influência sobre a Igreja, e digamos também sobre a história da humanidade.
Décadas ou talvez séculos não de silêncio, mas de séria reflexão possível, será possível somente através de uma satisfatória 
reconstrução das Missas.
Nos seminários nos ensinam que a aparição objetiva pode ser escrita somente depois de cinquenta anos dos fatos acontecidos. A 
partir disso, todavia, é preciso antes de tudo evitar isolar a aparição do seu contexto correndo o risco para dizer, não se preocupe 
com o fato.
O dia 28 de janeiro de 1992 para os que, como quem escreve, foram protagonistas ativos, foi o centro dessa aparição, mais do que 
um ponto de partida, este foi principalmente o ponto de chegada de um caminho iniciado no coração de Miryam, logo continuado 
depois da Igreja.
Os nossos primeiros anos entre o povo, pobre ou rico, simples ou culto, jovem ou idoso, tinham somente um desejo alimentado 
pela fé cristã: a liberdade, em nome da liberdade e apoiado pelos crentes corajosos e generosos jamais fechou a porta da Igreja à 
Semana Missionária.

SIM - Serviço de Informação Mariana

esde menino ouço dizer que o cão é o melhor amigo do homem. Era, portanto, quase inevitável que me lembrasse do Dvelho refrão, quando, há algumas semanas, durante uma conversa me perguntaram quem era meu melhor amigo. Só 
então me dei conta de que o Bidu, meu cachorro, não me visitou ou, quase nunca, quando estive rezando, não me fizera 

companhia durante essas horas. Desabei minhas mágoas e concordei que o velho ditado estava precisando de uma revisão. 
Concluí também que, infelizmente, nós temos amigos bem menos esfomeados e mais prestativos do que o Bidu. Mas, voltando, 
podemos cometer uma injustiça com os demais. Mencionei a dedicação de Geny e Frederico e o devotamento do Dr. Mário e 
enfermeiras do Hospital Biocor e a presença reconfortante do Padre Wellington e de amigos que estiveram sempre junto da 
maior crise de minha vida. Lembrei-me também de que o conhecimento das palavras de Yeshua, ajudando-me a tornar mais 
curto os dias que sem ele me pareciam infindáveis. A Semana Missionária esteve sempre em minha mente. Uma fonte 
permanente de conhecimento cada passagem dela, e traz também novas mensagens de fé e coragem, além de informações sobre 
os assuntos tratados, fazendo-me sentir que eu continuo participando da vida do mundo exterior. 

Raymundo Lopes

A Semana Missionária esteve sempre em minha mente
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A nossa tarefa consiste em abrir o cofre, do qual vamos tirar o tesouro para fazê-lo crescer. Oferecer aos 
outros e receber também o tesouro dos demais. Cada missionário tem um tesouro dentro de si. Se o 
conservardes fechado permanece hermético, se o compartilhardes com os outros, o tesouro 

multiplicar-se-á com os tesouros dos outros.
Às vezes ele é encontrado imediatamente; por vezes é necessário proceder como no jogo de caça ao tesouro, 
porque não o encontramos imediatamente. Mas uma vez que o encontrardes compartilhai-o porque, ao 
compartilhá-lo, recebereis também do outro e os multiplicareis. 
É isto que vos quero dizer, missionários! Ide em frente, aquilo que vos fazeis onde vos encontrais ajuda-nos 
também todos a compreender que a vida missionária é um bonito tesouro, mas que somente tem sentido se a 
doarmos.

Em cada  missionário existe um cofre, uma caixa, e dentro há um tesouro.

Sou um enigma

A arte de pensar é a manifestação mais sublime 
da inteligência. Todos pensamos, mas nem 
todos desenvolvemos qualitativamente a arte 

de pensar. Por isso, frequentemente não expandimos 
as funções mais importantes da inteligência, tais como 
aprender a se interiorizar, a usar as dores para crescer 
em sabedoria, a trabalhar as perdas e frustrações com 
dignidade, a agregar ideias, a pensar com liberdade e 
consciência crítica, a romper as ditaduras intelectuais, 
a gerenciar com maturidade os pensamentos e 
emoções nos focos de tensão, a expandir a arte da 
contemplação do belo, a se doar sem a contrapartida 
do retorno, a se colocar no lugar do outro e considerar 
as dores e necessidades psicossociais.

Muitas pessoas, ao longo da história, brilharam em 
suas inteligências e desenvolveram algumas áreas 
importantes do pensamento. Sou um questionador do 
mundo, sou um investigador das relações 
sociopolíticas, sou o filósofo da brandura, sou um 
pensador da busca da inteligência.
Minha vida sempre foi árida, sem nenhum privilégio 
econômico ou social, conheci as dores da existência; 
contudo, em vez de me preocupar com minhas dores e 
querer que o mundo gravitasse em torno de minhas 
necessidades, eu me preocupava com as ideias 
alheias.
O sistema político e religioso não foi tolerante 
comigo, mas foi tolerante com outras pessoas minhas 
opositoras. 
Yeshua vivenciou sofrimentos e perseguições desde a 
infância, foi incompreendido, rejeitado, zombaram 
dele, cuspiram em seu rosto, foi ferido 
psicologicamente; mas, apesar disso, não 
desenvolveu uma emoção agressiva, ao contrário, 
exalava tranquilidade e ainda tinha fôlego para 
discursar sobre o amor.
Muitos autores ao longo dos séculos abordaram 
Yeshua em diferentes aspectos espirituais: sua 
divindade, seu propósito transcendental, seus atos 
sobrenaturais, seu reino celestial etc. Analisar a 
inteligência de Yeshua ou compreender a minha é um 
desafio. Interpretar a história minha e de Yeshua 
significa construí-la, é uma tarefa das mais 
complexas, significa reconstruí-la e não resgatá-la.
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sposo de Maria Santíssima, glorioso São EJosé, assim como foi grande a amargura e 
angústia de vosso coração na perplexidade 

de abandonardes vossa casta esposa, assim foi 
inexplicável a vossa alegria, quando pelo anjo vos 
foi revelado o mistério da Encarnação.
Glória-ao-Pai
Patriarca, glorioso São José, que fostes escolhido 
para ser o pai adotivo do Verbo humanado, a dor 
que sentistes ao ver nascer em tanta pobreza o 
Deus Menino se vos trocou em celeste júbilo ao 
escutardes a angélica harmonia, e ao verdes a 
glória daquela noite.
Glória-ao-Pai
Executor das divinas leis, glorioso São José, o 
preciosíssimo Sangue que na circuncisão 
derramou o Redentor-Menino vos traspassou o 
ooração, mas o nome de Jesus vo-lo reanimou, 
enchendo-o de contentamento.
Glória-ao-Pai
Santo, que também tivestes parte nos mistérios de 
nossa redenção, glorioso São José, se a profecia 
de Simeão a respeito do que Jesus e Maria tinham 
de sofrer vos causou mortal angústia, também vos 
encheu de júbilo pela salvação e gloriosa 
ressurreição, que igualmente predisse, teria de 
resultar para inumeráveis almas.

Glória-ao-Pai
Guardião do Filho de Deus encarnado, glorioso 
São José, quanto penastes para alimentar e servir o 
Filho do Altíssimo, particularmente na fuga que 
com ele houvestes de fazer ao Egito! Qual não foi 
também vossa alegria por terdes sempre convosco 
o mesmo Deus e por verdes cair por terra os ídolos 
do Egito.
Glória-ao-Pai
Glorioso São José, que surpreso vistes o Rei do 
Céu submisso aos vossos mandatos, se a vossa 
consolação, ao reconduzi-lo do Egito, foi 
perturbada pelo temor do Arquelau; tranquilizado 
pelo Anjo, permanecestes alegre em Nazaré com 
Jesus e Maria.
Glória-ao-Pai
Glorioso São José, que perdestes sem culpa vossa 
o Menino Jesus, e para maior angústia houvestes 
de buscá-lo por três dias, até que com alegria o 
achastes no templo entre os doutores.
Glória-ao-Pai
Finalizando:
Prostrados a Vossos pés, vos pedimos Jesus e 
Maria, atendei as nossas súplicas em virtude das 
dores e lágrimas de São José.
Amém.

As dores de São José


