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OBRA MISSIONÁRIA

 

A segunda vinda de Yeshua é o acontecimento mais desejado pelos 
cristãos. Faz-se a maior esperança de todos os seus fiéis. Esse 
desejo também foi demonstrado por seus discípulos, quando 

perguntaram: "Diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da 
tua vinda.". Yeshua mencionou alguns dos sinais que ocorreriam antes de 
sua volta: guerras, fome, pestes, terremotos, traições e falsos profetas. 
Advertiu-os: "Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que 
estou próximo, às portas.".
Hoje, podemos ter certeza de que Yeshua realmente voltará. Ele mesmo 
disse: "Eu vou, e prepararei um local, virei outra vez, e vos levarei para 
Mim, para que onde eu estiver estejais vós também.".
Diante do sumo sacerdote Caifás, Yeshua confirmou a mensagem da Sua 
vinda. Disse-lhe Yeshua: "Tu o disseste; digo-vos, porém, que vereis o 
Filho do Homem assentado à direita do Poder e vindo sobre as nuvens do 
céu.".
Quando Yeshua voltar, não aparecerá em uma cidade de cada vez, nem em 
um país após outro. "Portanto, se vos disserem: 'Eis que Ele está no 
deserto', não saiais; 'Eis que ele está  no interior da casa', não acrediteis. 
Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, 
assim será também  a vinda do Filho do Homem.".
Todos O veremos ao mesmo tempo. Ele virá pessoal e visivelmente a todos 
os habitantes da Terra, da mesma forma como ascendeu ao céu. "E estando 
com os olhos fitos no céu, enquanto Ele subia, eis que junto deles se 
puseram dois anjos vestidos de branco, os quais lhes disseram: 'Galileus, 

por que estais olhando para o céu? Esse Yeshua que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o 
vistes ir.'"
Yeshua virá outra vez para buscar seus fiéis, ou seja, aqueles que O aceitaram como salvador pessoal. "Então aparecerá no céu o 
sinal do Filho do Homem; e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com 
poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 
quatro ventos, de uma extremidade dos céus.".
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo 
ressuscitarão primeiro. Depois, os que ficarmos vivos, seremos levados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e 
assim estaremos sempre com o Senhor. 
Algumas pessoas tentam marcar o dia da volta de Yeshua. Porém, Ele disse: "Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do 
céu, nem o Filho, mas unicamente Meu Pai.". Como não sabemos nem o dia nem a hora de sua vinda, que devemos fazer? Para 
muitos, a vinda de Cristo é comparada à chegada do ladrão que vai roubar uma casa, nas altas horas da noite. Ele encontra a família 
desprevenida. Todos estão dormindo. Quando despertam, são surpreendidos: portas abertas, casa revirada, objetos espalhados 
por toda parte. Tarde demais percebem que a casa foi violada.
Da mesma forma, devemos permanecer atentos e preparados. "Vigiai e rezai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso 
Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não o deixaria 
assaltar a casa."  
É necessário ver Yeshua presente junto de nós, como modelo vivo de uma personalidade maravilhosa que deve ser imitada. E 
entre as facetas desse modelo, quero destacar especificamente a fortaleza. Porque, ao insistirem tanto na sua bondade e mansidão, 
alguns se esquecem, às vezes, de falar da sua firmeza e da varonilidade. Não raro se apresenta a figura de Yeshua com traços tão 
delicados, tão adocicados que nem parecem a figura de um homem. É preciso vê-lo em toda a sua grandiosa dimensão. O que me 
impressiona, antes de tudo, na natureza humana de Yeshua, é a extraordinária lucidez do seu pensamento, assim como a 
inquebrantável firmeza da sua vontade. Se se quisesse tentar o impossível e exprimir numa palavra a sua fisionomia humana, seria 
necessário dizer que foi verdadeiramente um homem de caráter inflexível e totalmente voltado para o seu fim. A hesitação e os 
compromissos covardes não são com ele. Yeshua é sempre o mesmo, está sempre pronto, porque nunca fala ou age senão com 
toda a sua consciência luminosa, com a sua vontade enérgica e total. Yeshua é um caráter plenamente heroico, o heroísmo feito 
homem. Assim temos de vê-lo integralmente, em toda a sua magnitude.

Raymundo Lopes

Estai vós atentos,
Yeshua há de vir à hora em que não penseis.



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

Por seis meses eu, então com 25 anos, fui acometido de um 
impulso do tipo romântico e invencível, que desde então 
venho comparando a certa ardente cena de O Vento Levou. Só 

que não foi uma viagem ao mundo do cinema que incendiou meus 
pensamentos, mas um escultural descendente da família dos órgãos: 
o piano.
Fui, aluguei as horas e compareci diante do professor em Milão, e 
estávamos no inverno.
Expliquei a ele que durante toda a minha vida admirava de longe o 
instrumento que fizera famosas várias pessoas; agora, finalmente, 
desejava uma apresentação formal a ele.
Acrescentei que estava preparado para o caso de o meu amor pelo 
piano não ser correspondido, sabia que realmente jamais o tocaria 
bem.
Você pode ser tão bom quanto quiser, disse-me o professor, um tanto 
misteriosamente. Num pedaço de papel de música, desenhou as 
notas mi e fá, mostrou-me onde pôr os dedos no piano, em seguida 
incluiu meu nome no seu caderno para as 10 horas das terças-feiras.

De terça em terça chegou a primavera na Itália.
Foi assim que aconteceu minha viagem, partindo da ignorância em direção ao sonho.
Quem deixou de perguntar a si mesmo se seria capaz de tocar a Serenata ao Luar, pelo menos a parte inicial, que é fácil? 
E falar italiano? E dirigir uma restauração, e cozinhar no museu Uffizi, onde trabalhava?
Mi, fá… adquiri segurança e conformei-me com o que tinha; mas, se tentasse mais? E abracei minha fantasia, 
trazendo-a para mais perto? E se daqui a anos eu me sentasse ao piano de uma igreja e desandasse a tocar vendo meu 
velho professor virar, de boca aberta, e dizer estarrecido:
Meu Deus, não sabia que você sabia piano assim.
Isso ia acontecer comigo. Era formidável ter de novo um professor, mi, fá, mi, fá, tocássemos juntos e passássemos 
para o sol. Foi um tempo feliz, eu estava de novo em movimento.
A mais abominável constatação, não da velhice, é de que ultrapassamos para o sol a possibilidade de mudar.
No entanto, a cada terça-feira minha capacidade diminuía, e ninguém estava assistindo, o que era ótimo. Na cozinha da 
minha casa, à meia-noite, eu envio longos e torturados fragmentos de Chopin, que se misturam com os miados dos 
gatos na Capela.
Depois, pude ingressar numa pequena orquestra que se reunia no museu, vários dos músicos eram jovens, tocavam 
perfeitamente bem, mas, de algum modo, para eles.
Nossos concertos eram presentes a pessoas do museu que entravam, confusas, como testemunhas convocadas para 
assistir ao castigo de um homem do trabalho.
No terceiro ano do meu curso, aliás, o último em Milão, o museu trouxe um piano de maravilhosa sonoridade.
Toda vez que conseguia um convite para tocar com meus companheiros do museu, era eu sempre o menos fluente na 
música.
Tem estudado pouco ultimamente, hein? O sujeito sentado em frente ficou me olhando, era Sérgio Magnane, o 
maestro. Foi com lágrimas nos olhos que dei com ele, que ouvia de fato a música. Seria capaz dele tocar também?
Toco meu piano e inicio Serenata ao Luar, o vibrato ainda titubeante como um pneu mal cheio.
É assim que Sérgio Magnane, o maestro, e eu achamos bom acontecer, é assim que vai ficar, é o bastante.
Ando muito agitado na minha velhice, estou pensando em tomar lições com Miryam. Claro, nunca serei um expert em 
lições de igrejas, mas se conseguir rezar um terço rústico, há de ser o bastante, não?

Raymundo Lopes

Eu ouvia de fato a música na minha cabeça.
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elebrava-se, em Jerusalém, a festa da Dedicação do Templo. Era inverno. Jesus passeava pelo Templo, no pórtico de CSalomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: “Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos 
abertamente”. Jesus respondeu: “Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão 

testemunho de mim; vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu 
as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu 
Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um”.

ste Evangelho poderia ter começado apenas dizendo Eque Jesus estava no Templo e que algumas pessoas 
aproximaram-se e lhe fizeram perguntas. Mas não foi 

assim. Por que, então, começou dizendo que era inverno e que 
Jesus andava pelo Templo, sob o pórtico de Salomão? Nada no 
Evangelho é por acaso. Tudo tem um sentido. Os evangelistas, 
principalmente João, não tinham nenhuma intenção de contar 
histórias, tudo que escreviam continham mensagens.
O Templo de Salomão era o maior de Jerusalém, e o dia muito 
importante para os judeus: Dia da Dedicação. Era uma festa 
que lembrava o levantamento do altar do Templo, ao qual 
somente o Sumo Sacerdote tinha acesso. Esse Templo foi 
destruído por três vezes. Nas duas primeiras foi reconstruído. 
Na terceira, destruído pelos romanos, não mais foi levantado.
A última estação do ano, sabemos, é o inverno, e o pórtico de 
Salomão representa aqui a porta da sabedoria, pela qual 
entramos para encontrá-la. Salomão simbolizava a sabedoria 
com toda a sua mística, pois sobedoria foi o que pedira a Deus.
No inverno, à porta da sabedoria, Jesus andava. Isto quer dizer: 
na indiferença de nossa inteligência em reconhecer o próprio 
Deus pelas suas obras, Jesus vem à sabedoria humana, para 
aplacar-lhe a frieza, a insensibilidade de seu discernimento. 
Os escribas e fariseus que ali estavam, certamente levados por 
Deus, freqüentavam o Templo. Tomados pela razão, fizeram 
aquelas perguntas. São perguntas que nossa razão faz diante da 
sabedoria, movida pela insensibilidade de seu discernimento: 
"Se és o Cristo, dize-nos abertamente." Jesus, ao responder, 
nos passa um ensinamento muito importante para nossa vida.
Façamos um parêntese, para entendermos o seguinte: ir para o 
Inferno é difícil, porque esta não é a vontade de Deus, que nos 
criou para o Seu convívio, em seu Reino. Por que, então, existe 
o Inferno, se a vontade de Deus é que ninguém vá pra lá?... Aí é 
que está a grande resposta deste Evangelho. Jesus é muito 
claro, quando diz: "…vós não credes porque não sois das 
minhas ovelhas. Minhas ovelhas escutam a minha voz, Eu as 
conheço e elas me seguem". Quer dizer, então, que existem 
ovelhas que o Pai não deu a Jesus e que não O conhecem; estas, 
então, estão destinadas ao Inferno. Assim antevê e determina 
Deus, à luz de Sua divina sabedoria.
E Jesus confirma: "Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais 
perecerão, e ninguém às arrebatará de minha mão. Meu Pai, 
que me deu tudo, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-
las da mão do Pai."
Por isso existem ovelhas que não vão para o Inferno. E quem 
são elas?

Aquelas que conhecem Jesus e O seguem, os eleitos, também 
antevistos por Deus desde a eternidade.
Para conhecer Jesus é necessário aderir interiormente a Ele, 
nascer de novo, do alto. A fé supõe uma afinidade espiritual 
com a verdade. A verdade do Cristo emana, sai dele: a 
caridade, a justiça, a esperança e, acima de tudo, o amor. Estas 
são, portanto, as ovelhas que o Pai deu a Jesus e que não se 
perderão, pessoas até mesmo de outras crenças, mas que O 
conhecem.
As outras, aquelas que ficam no Templo de Salomão, 
perguntando: Você é realmente o Messias?, na consciência de 
Deus estão excluídas do rebanho de Cristo, destinadas, 
portanto, ao Inferno.
Daí a luta do demônio: ele não acredita nas ovelhas de Jesus. 
Ele está, ainda, na grande pergunta racional: "Se és o Cristo, 
dize-o abertamente."
Esta pergunta é demoníaca. É ele quem a suscita em nosso 
coração, para que a façamos sempre, duvidando da presença de 
Cristo. E a fazemos porque queremos sempre sinais evidentes, 
uma fé que se propõe racional, que lança raízes na razão, como 
se esta, por si, pudesse explicar toda a relação do divino com o 
humano. É a soberba buscando uma outra verdade. Mas Jesus 
conhece o Seu rebanho, aquele que Deus lhe deu, por isso não 
atenderá aos apelos da razão desprovida de espiritualidade, à 
soberba. Portanto, precisamos ter sempre em mente esta 
grande promessa de Deus: As ovelhas que o Pai me deu 
ninguém as arrancará de minha mão. As pessoas que 
pertencem ao rebanho de Jesus devem dar graças
a Deus por isto, pois não irão para o Inferno. Podem até passar 
um bom tempo no Purgatório, mas não se perderão.
Este é o Evangelho da esperança, da escolha, que nos mostra o 
poder do amor e desperta em nós uma vontade muito grande de 
viver.
Independente de credo ou cultura, o amor é um só. Este amor 
que reconhece Deus e que é o sentido de Sua escolha.
Devemos refletir bem sobre tudo isto e, elevando o nosso 
pensamento a Deus, dizer: Meu Deus, se estou no teu Coração 
divino, se faço parte do teu rebanho, que escolheste para louvar 
o amor, através de Jesus, eu te dou graças.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes)

A Festa da Dedicação (Jo 10,22-30)

Comentário do Evangelho



O pai celeste é doce e de muita misericórdia
Terça-feira, 14 de fevereiro de 1995

Meus filhos amados! 
Jesus, o humilde Mestre de Nazaré, proclamou um Deus único 
e indivisível, ao qual está sujeito o universo.
Este mesmo Jesus também nos ensinou que Deus é o Pai que 
está no Céu, e nós, o gênero humano, a Sua família.
Ao revelar essa paternidade, o meu querido Jesus revela com 
ela a igualdade humana, a verdadeira fraternidade, porque ele 
nos mostra, em Deus, um Pai justo e ainda mais afetuoso que a 
mais terna das mães.
Meus queridos, o Pai Celeste é doce e de muita misericórdia. 
Ele perdoa as nossas faltas e nos livra das tentações do mal. 
Sejam dignos deste ato amoroso de Deus, para que possam 
gozar da proximidade de Sua presença. Rezem sempre: 
Ó Senhor, Pai do Céu, grande é o Teu nome em toda a terra.
Se vocês atenderem ao chamado de Deus, estarão atendendo a 
Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.149)

Comentário: Nossa Senhora nos diz, nesta mensagem, que o Pai 
do Céu é doce e misericordioso, e que o Seu afeto supera o da mais 
terna das mães, porque é muito maior do que imaginamos. Ela chama 
Jesus de humilde Mestre de Nazaré, aquele que nos deu a idéia 
perfeita do Deus único e indivisível, que também é nosso Pai. Maria 
nada inova com suas mensagens, mas nos revela um modo perfeito e 
claro de viver o Evangelho.

No dia 18/04/2016, Angélica Cassini
 recebeu a visita da Imagem 229ª 

da Nossa Senhora de Lourdes
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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 19 de abril de 2016. 

enhor Deus, soberania absoluta do Universo, nossa Sinsignificância necessita de Tua divina atenção, 
nesta hora em que invocamos Teu santo Nome.

Tua onisciência tudo sabe, e toda nossa trajetória está 
definida em Tua sabedoria, mas deixaste-nos perceber, 
através de Teus profetas e mensageiros, que se colocarmos 
nosso espírito, que é Tua imagem e semelhança, em 
consonância com Tua divina vontade, tudo pode ser 
modificado.
Necessitamos que, se for de Tua divina vontade, 
modifiques o curso da história da Igreja Católica, instituída 
por Teu Filho Unigênito. Ventos contrários ameaçam a 
soberania do Evangelho, e Pedro, representado pelo Papa, 
que se encontra flutuando nas águas tempestuosas deste 
final dos tempos, prestes a submergir, necessita do braço 
forte de Jesus. Nosso pedido, aqui formulado, já tinha sido 
expresso por Teu Divino Filho, quando declarou que as 
portas do Inferno não prevalecerão contra o catolicismo e, 
quando dá a mão a Pedro, evitando que se afogue por falta 
de fé, profetiza em Teu santo Nome que a salvação é 
possível, bastando que tenhamos fé em Tua presença. Faz 
agora valer Tua soberania absoluta, afastando do seio do 
catolicismo a mancha negra da incredulidade nos dogmas 
inspirados por Teu Santo Espírito. Livra o Vaticano da 
ameaça do afogamento apóstata, e que o Papa entenda os 
sinais dos tempos e tenha coragem de anunciar o retorno de 
Jesus.
E Tu, Senhor, que tudo sabes e governas, sabes que nosso 
desejo vem do fundo do coração. Não desejamos nada 
senão a glória de Teu santo Nome na terra e, se necessário 
for, usa-nos como testemunhas de que Teu poder está 
acima de qualquer ato que possa manchar o projeto 
católico, neste final dos tempos.
Amém. 

Senhor Deus, soberania 
absoluta do universo

Senhor Deus, soberania 
absoluta do universo

<asd>


