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OBRA MISSIONÁRIA

Dai-me o que não se pode obter.
Dai-me o que resta.
Dai-me aquilo que ninguém pede.
Não peço repouso,
Nem o sucesso, nem mesmo saúde.

Tantos pedem isso,
Que já não deve sobrar.

Dai-me o que vos resta.
Dai-me aquilo que todos recusam.
Quero a insegurança e a inquietação.
Quero a tormenta e a luta.
Dai-me isto definitivamente.

Dai-me a certeza de que será a minha 
parte para sempre,
Pois nem sempre terei a coragem de 
pedi-lo.

Dai-me o que vos resta.
Dai-me aquilo que os outros não 
querem.
Mas dai-me também coragem,
Força e a fé,
Pois somente o Senhor podeis dar 
O que não se pode obter.

Raymundo Lopes

A meu Deus



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

ega na minha mão, Senhor, e guia-me passo a passo através do dia. Lembra-me que não conseguirei realizar tudo o que Pdesejo nem fazer coisa alguma com perfeição. Só Tu és perfeito e só com o Teu auxílio poderei dar o melhor de mim. Ajuda-
me, Deus, a corresponder ao amor que tens por mim, da maneira que mais se aproximar da certa. Desperta-me da inércia 

dos sonhos que nunca tento concretizar, da gratidão que não procuro expressar. 
Sei que não tenho grandes recursos, mas ajuda-me a não ser nem preguiçoso nem orgulhoso para tomar as providências de que eu 
seja capaz.
Ó Senhor, estou preocupado. 
Sei que de nada isto me vale, mas não consigo libertar-me. Não é só que não adiante nos preocuparmos, a preocupação é nociva. O 
que não posso modificar, não posso mesmo, mas dominado a tal ponto pela preocupação é provável que execute mal aquilo que 
talvez pudesse fazer benfeito.
Ajuda-me a confiar-te as preocupações, para que eu dedique todo a minha atenção a viver cada momento como ele se apresentar.
Ó Deus, se eu vir alguém com problemas, ajuda-me a parar em vez de seguir em frente. Ajuda-me a sentir o problema dessa pessoa 
como se fosse meu.
Revela-me o que devo dizer, que fazer, para parar, resolver o assunto e sentir o afeto nesse seu momento de aflição, quando ela 
mais precisa de carinho.
Senhor, amamos o Brasil. Desejaríamos que esse amor fosse sempre simples, como muitas vezes o é, mas a vida tornou-se 
complicada. Deus se confunde com o mal. E pilhas de leis, regulamentos, números e sistemas se intrometem quando queremos 
fazer tudo marchar como deve. 
Quando as coisas saem mal, torna-se fácil desistir, culpar os outros e nada fazer.
Ó Senhor, dá-nos a coragem professa de acreditar nos mais elevados e melhores ideais do nosso país, e uma paciência apaixonada 
capaz de transformá-los em realidade.
Ajuda-nos, santo Deus, a não nos iludirmos com palavras de arrependimento, quando não nos sentirmos arrependidos, com 
conversas de sacrifício, quando não tens intenção de nos sacrificar, com palavras de ação, quando somos preguiçosos demais para 
agir.
Onde nossa visão estiver obscurecida, ajuda-nos a enxergar, onde nossos corações estiverem temerosos, liberta-os, dá-nos a 
coragem de agir.
Ó Deus, Tu nos aconselhas a amar ao próximo e a amar a Ti. 
Às vezes isto é fácil, o mundo inteiro parece cantar. Olhamos para os estranhos e para aqueles que nos são chegados, e nossos 
corações sorriem, mas nem sempre é fácil. Mesmo com aqueles que nos são mais íntimos, quando as necessidades clamam-me os 
sentimentos são profundos, há mais probabilidades de as coisas se complicarem.
Ó Deus, ajuda-nos a enxergar com limpidez, quando nada estiver claro, a falar com amor, quando nos sentirmos desarmados, e a 
ter sabedoria para dizer as palavras certas.
Pai nosso, hoje tenho muitos motivos para me sentir grato, e Te agradeço. Tenho muito de que me arrepender, e peço o Teu perdão. 
No próprio momento em que peço o Teu perdão, sei que o receberei e sinto uma profunda paz.
Ajuda-me a dormir bem esta noite e a acordar preparado para o maior dos dons: um novo dia.

Raymundo Lopes
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aquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; mas não a dou como o mundo. Não se Nperturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: 'Vou, mas voltarei a vós'. Se me amásseis, ficaríeis 
alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando 

acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para 
que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou”.

om a natureza divina de Jesus – o Filho do Homem –, Cfoi revelada a natureza gloriosa de Deus. Então, Deus 
revelará a si mesmo em a natureza divina do Filho do 

Homem, que se proclamou Filho de Deus. E Deus fará isso 
agora mesmo. Jesus diz: “Agora eu já disse, sou o Filho de 
Deus, vocês não podem ir para onde Eu vou. Eu lhes dou o 
Novo Mandamento – amem uns aos outros assim como Eu vos 
amei, amem uns aos outros – se tiverem amor aos outros, vocês 
verão que são meus filhos.”
Jesus era judeu, Ele falava no Templo, na Sinagoga, e conhecia 
toda aquela estrutura que girava em torno Dele. Simão Pedro (a 
Igreja) pergunta a Jesus:
- Senhor, para onde vai?
Jesus não tinha nada a falar, mas respondeu:
- Você não pode ir agora para onde eu vou, um dia você poderá 
me seguir.
Aqui é que está a chave do Evangelho. Pedro tornou a 
perguntar:
- Senhor, por que não posso seguir agora? Eu estou pronto para 
morrer pelo Senhor.
- Está mesmo? – perguntou Jesus – Pois Eu afirmo a você que 
isso não é verdade, pois antes que o galo cante você dirá três 
vezes que não Me conhece.
Então Jesus continuou:
- Não fiquem aflitos! Creiam em Deus, creiam em Mim! E 
afirmou ser Ele o Caminho, a Verdade e a Vida.
E disse ainda:
- Obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai que 
mande o Espírito da Verdade que vai ficar com vocês. O 
mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver, 
nem conhecer, mas vocês o conhecem porque Ele está com 
vocês e viverá com vocês. Que espírito é esse? É o Espírito 
Santo que Jesus falou.
Então o Espírito Santo é uma entidade, é um braço de Deus que 
o mundo não conhece. Mas Jesus distingue certas pessoas e 
diz: “vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em 
vocês. Logo, é uma elite. Jesus proclamou uma elite que Ele 
escolheu, aquelas pessoas que vão receber o Espírito de Deus 
ou não, não são muitas. Não existe esse derramamento do 
Espírito geral, como nessas situações em que pessoas 
desmaiam, não existe isso. O mundo não conhece o Espírito. E 
Jesus continua:
- Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com 
vocês.
Será que Ele está falando só dos apóstolos? Existe uma ligação 
muito grande sobre essa promessa de Jesus e o Espírito. Jesus 
diz ainda:
-“O Espírito vive em vocês e não podem me ver”.
Essa “ver” que Jesus está falando é toda aquela herança, todo 

aquele ensinamento Dele, tudo aquilo que Ele vai montando 
para que possa vir entre nós.
Depois, Jesus fala da Eucaristia:
- Vocês vão me ver através daquilo que Eu acabei de dar a 
vocês, lá no Cenáculo. A pessoa que me aceita, e obedece os 
meus mandamentos, prova que me ama. Se vocês me amassem 
ficariam alegres.
Depois Ele continua falando:
- Não posso continuar falando com vocês por muito tempo, 
pois está chegando aquele que manda no mundo – o demônio 
–, ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber 
que Eu amo o Pai, por isso faço o que Pai me manda.
Então, Jesus fala pela terceira vez:
- A pessoa que me aceita e obedece os meus mandamentos 
prova que me ama.
Jesus ainda fala:
- O mundo não conhece o Espírito. Depois Ele fala assim: 
vocês vão me ver através do Espírito.
E depois Ele fala três vezes:
- Se me amas mesmo (...)
Nós somos inquilinos do diabo, nós pagamos um “aluguel 
caro” a ele, por quê? Jesus mesmo assim afirma:
- Não posso ficar com vocês por muito tempo pois está 
chegando aquele que manda neste mundo.
Que coisa esquisita! A gente tem que rever a nossa fé, temos 
que saber com quem estamos lidando. Jesus continua:
– “Ele não tem poder sobre Mim, mas o mundo precisa saber 
que Eu amo o Pai e por isso faço tudo o que Ele me manda”.
Jesus falou três vezes sobre o amor.
Precisamos ler os capítulos 36 e seguintes do livro de Jó para 
entender que Jesus fazia menção àquela passagem. Em Jó há a 
seguinte passagem:
- Quem deu a sabedoria às aves que anunciam a enchente do 
Rio Nilo? E como que o galo canta três vezes antes da chuva?
Jesus não estava condenando Pedro. A negação de Pedro sobre 
Jesus não é negar. Pedro pode ter mesmo negado Jesus, mas 
aqui não discutimos o fato, mas sim devemos entender que 
Jesus quis falar com Pedro é que a inteligência dele não 
chegava a tanto.
- Antes que o galo cante, conforme em Jó, você me negará três 
vezes falando que não me conhece. Aquele fato de Pedro estar 
lá pode até ter acontecido. O Evangelho é uma coisa mais 
interessante. Muitas vezes acontece o fato mas o que se quer 
dizer do acontecimento espiritual não tem nada a ver com o 
fato. O que Jesus estava falando com Pedro era o seguinte:
- Antes que a tua inteligência se aflore você vai falar com as 
pessoas que não me conhece. Lógico. Pedro não sabia nem 
para onde Jesus ia. Pedro foi o primeiro a falar com Ele assim:
- Mas aonde é que o Senhor vai?

Conhecer Jesus Cristo (Jo 14,27-31)

Comentário do Evangelho
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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 26 de abril de 2016. 

O que Jesus quer dizer é:
- Eu quero que aflore em você a inteligência em quem Eu sou. 
Enquanto isto não acontece, você vai falar para as pessoas que 
não me conhece.
Está recitando Jó: - Quem deu sabedoria às aves? Que 
anunciam as enchentes do Rio Nilo. E como o galo que canta 
três vezes antes da chuva!
E Ele falou com Pedro – “você vai me negar três vezes antes que 
o galo cante” – o que Ele está falando aqui é a sabedoria de 
como encontrar Deus. Pedro, muito preocupado com isto, 
escreveu as cartas que hoje integram o Novo Testamento.
A carta é dividida em três partes, a primeira é um louvor de 
saudação a Cristo. A segunda, dever de santidade e amor ao 
próximo. A terceira, o sacerdócio do povo de Deus.
A primeira carta versa sobre a negativa da ignorância de São 
Pedro. A divisão dela é sobre a negativa, ele passou a louvar a 
Deus pela salvação em Jesus. Foi a primeira negativa dele, não 
tem nada a ver com aquilo lá no Pretório. Pedro passou a louvar 
a Deus pela salvação em Jesus. É uma diferença muito grande 
porque os primeiros cristãos, no século II, achavam que Cristo 
era uma coisa única, que tinha que adorar a Cristo e esquecer 
Deus no Espírito Santo. E Pedro falou: não, nós temos que 
louvar a Deus pela salvação em Cristo. Com essa primeira carta 
Pedro mata a primeira negativa.

Na segunda carta, dever de santidade e amor ao próximo, Jesus 
falou para amar os inimigos – amai ao próximo como a si 
mesmo – Esse entendimento não havia entre o povo, eles não 
entendiam isto. A segunda negativa ele mata com essa situação 
da carta.
E a terceira negativa, o sacerdócio do povo de Deus. Todos nós 
somos sacerdotes do povo de Deus.
Esse galo que Jesus fala prenuncia a sabedoria que vem do 
Espírito Santo na Eucaristia.
Quantas pessoas fazem o que Pedro fez? Já vi muitos padres 
celebrarem a missa sem acreditar na Sagrada Eucaristia.
Nós negamos o Cristo em todo lugar e a todo momento. Nós 
somos o povo de Deus. A inteligência do Espírito Santo vai 
aflorar em nós na hora que realmente conhecermos Jesus.
Devemos conhecer a inteligência do Espírito do Cristo. Jesus 
falou no Cenáculo: “Levanta-te, vamos sair daqui”. Jesus 
entendeu que, naquele momento, o demônio estava tomando 
conta daquele povo. Ele não queria enfrentar o diabo naquele 
momento. Existe coisa do diabo que não é qualquer “Pai 
Nosso” que resolve. Jesus era um homem muito inteligente, 
Deus humanado. A paz do mundo é o diabo que dá. E a paz de 
Jesus é diferente. Jesus falou:
- Eu vos dou a minha paz!

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes na
 Capela Magnificat em 22/04/2008)

No dia 25/04/2016, Pauline Armond
 recebeu a visita da Imagem 230ª 

da Nossa Senhora de Lourdes

Vocês estão vivendo o egoísmo, 
e Eu desejo que vivam o amor

Terça-feira, 25 de abril de 1995

Meus filhos amados! 
Vocês estão vivendo o egoísmo, e Eu desejo que vivam o amor.
Deus nos permite amar tudo que foi criado por Ele, para que 
isso seja um degrau a um amor cada vez mais puro e mais alto.
Meus filhos, o ideal cristão é comprometido com esse amor, na 
pessoa de Jesus Cristo.
Crer em Jesus, viver em Jesus, quer dizer colocar-se acima de 
qualquer aspiração terrena e não desmentir nunca a promessa 
de felicidade no Céu, que Ele nos deu.
Para manter inalterado o fermento dessa promessa só existe um 
meio: aproximar-se de Jesus Cristo, meditar e viver a Sua 
Palavra.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.159)

Comentário: Nossa Senhora nos alerta para o perigo do egoísmo, 
uma realidade assustadora, numa época em que só se acredita em 
bens materiais, o que inevitavelmente nos afasta de Deus. O egoísmo 
leva à arrogância, a arrogância ao pecado da soberba, e assim por 
diante, numa cadeia interminável de erros. Conforme as palavras de 
Nossa Senhora, devemos viver o amor na pessoa de Jesus, colocando 
em prática Suas palavras e partilhando esse amor entre os irmãos.

<asd>


