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omos muitos que, se olharmos o período que se abre à nossa frente, obcecados pela ideia da inutilidade de Studo, paramos de pensar. 
De que vale perguntarmos, pensarmos num futuro melhor, para fazermos projetos, se o complicado mecanismo 
da nossa civilização está a pique de se transformar num monte de lixo? 
Se devemos cair bruscamente na desordem, esforcemo-nos por assegurarmos, da melhor maneira possível, nossa 
integridade religiosa e pessoal e nossa sobrevivência. 

Se permitirmos que essa incerteza, esse viver sem rumo, essa descrença se generalizem, ameaçarão a esperança e 
a confiança que tem dado à vida humana sua lógica e dignidade. 

A semente do futuro jaz no presente. 
A história mostra como tantas vezes uma geração contrafeita e torturada abrigou em si mesma, sem saber, as 
forças que trariam vida e estímulo a uma era vindoura. 

Em sua cela monástica de Belém, no ano 410 da era cristã, são Jerônimo havia concluído a sua tradução das 
escrituras para o latim, e estava redigindo os comentários quando soube que Roma, a cidade eterna, símbolo da 
permanência da cristandade, fora saqueada pelo bárbaro Alarico e seu exército de godos. 
Já lhe parecia inútil o seu trabalho, e Jerônimo escreve desalentado.

                                                  Que fica, se Roma passa?
Raymundo Lopes

Que ca, se Roma passa?Que ca, se Roma passa?



ecentemente uma pessoa consultou-me, por eu Rcuidar de uma pombinha, que carinho deveria dar à 
sua. A minha 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 
sacolas 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.
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Pintar primeiro a gaiola
Com a porta aberta.
Pintar depois 
Algo bonito,
Alguma coisa simples,
Alguma coisa bela,
Alguma coisa útil,
Para Yonah.

Colocar então a tela 
junto a 
Uma árvore
Num jardim,
Num bosque
Ou numa floresta.
Esconder-se atrás da 
árvore
Sem falar,
Sem mexer.
Às vezes Yonah chega
Logo.
Mas podem se passar 
muitos 
Dias
Antes dela surgir.
Não desanime. 
Espere.
Espere dias, se 
necessário,
Pois o tempo no qual 
vier a
Yonah
Não tem relação 
alguma 
Com o êxito do quadro.

Quando Yonah chegar, 
Permaneça no maior 
silêncio
Esperando que Yonah 
Entre na gaiola.
E quando ela entrar, 

Feche docemente a 
porta com 
O pincel.

Depois
Apague a grade, pedaço 
por pedaço,
Cuidando não tocar, 
nem de 
Leve, nas penas de 
Yonah.
Pintar também o verde 
das folhas
E o frescor da aragem,
A poeira do sol
E a sinfonia dos insetos 
na 
Erva, no calor do verão.

Depois
Espere que Yonah 
decida 
Cantar.
Se Yonah não cantar,
É mau sinal. 
Sinal de que o quadro 
está ruim.
Mas, se Yonah cantar,
É bom sinal,
Indica que você pode 
assinar.

Então 
Você apanha docemente 
uma
Pena de Yonah 
E assina o quadro no 
Cantinho, lá embaixo.

Raymundo Lopes

 Receita para capturar Yonah
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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 julho de 2016. 

No dia 04/07/2016, Gilmar Dias
recebeu a 240ª visita da Imagem

da Nossa Senhora de Lourdes

Meus queridos missionários, Eu os amo muito!
Deixem o olhar fixar-se no infinito e confiem naquele 
que um dia ascendeu ao Céu. Ele retornará em glória, 
no intuito de encaminhá-los às bem-aventuranças.
Façam-se discípulos de Jesus, a personificação do 
amor, para então recebê-Lo na terra, dignos dessa 
batalha vencida pelo Seu precioso Sangue, porque, por 
esse mesmo Sangue, serão resgatados definitivamente 
das garras do demônio.
Não se deixem enganar por efêmeras ascensões, 
produzidas por aquele cujo único propósito é ludibriá-
los com interesses terrenos e pecaminosos.
Jesus ascendeu ao Céu para construir, em cima da 
verdade, o caminho de volta, trazendo até vocês a vida e 
o seu Reino para sempre.
Eu agradeço por terem atendido a Meus apelos.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.258)

Comentário: A ideia da volta gloriosa de Cristo, para instaurar 
o Reino Messiânico prometido, vem despertando interesse no 
mundo inteiro, mas também suscitando fortes reações. O primeiro 
a abordar o tema entre nós, de forma completa e magistral, foi o 
padre Léo Persch, em seu livro Parusia – A segunda vinda de Jesus. 
A esta volta gloriosa no tempo – isto é, não no fim do mundo – 
também se referiu o papa João Paulo II, na abertura do triênio 
preparatório ao ano 2000.
Nesta mensagem, centrada na ascensão de Jesus, Nossa Senhora 
nos adverte sobre as “efêmeras ascensões”. De que ascensões se 
trata? Logicamente, vai aqui uma alusão aos falsos milagres, 
produzidos por mistificadores que usam o divino para fins 
terrenos.

Não se deixem enganar por efêmeras ascensões
Terça-feira, 14 de janeiro de 1997
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lho-te, e tua beleza me ilumina; invoco-te, e tua Obondade me atende. Quando procuro a Jesus, me 
conduzes; quando a seus pés venho, apresenta-me.
Maria, Mãe do Menino Deus!
Minha Mãe querida, realmente és cheia de graça, porque o 
Espírito Santo abriu em ti a sua morada e conservou-te 
Imaculada.
Eia, pois, Augusta Rainha do Céu e Soberana dos Anjos, 
faz triunfar o teu amor, protege-nos em nossa jornada 
terrena, dá-nos a coragem do arrependimento constante e 
força para vencermos as tentações.
Intercessora nossa, Tu, que mereceste a saudação: "Cheia 
de graça", tudo nos podes alcançar, lança, pois, sobre mim 
um olhar favorável para que eu seja socorrido(a) em todas 
as minhas tribulações, angústias e necessidades. 
Amém.

Rezar uma Ave-Maria.

Maria. Mãe do 
Divino Amor!


