
OBRA MISSIONÁRIA
Ano V – Nº 240 – 30 de Agosto de 2016

 Jornal Obra Missionária - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                    1

eshua ainda não tinha nascido, e só de ouvir a mãe dele, Yno encontro com Isabel, estremeceu, porque ia nascer 
aquele que batizaria seu primo.

Foi para o deserto, vindo Deus sabe de onde, e vestia um pedaço 
de pele de camelo e comia gafanhotos e clamava, porque os 
caminhos deviam ser endireitados para a chegada do Senhor.
E os homens perguntavam-lhe o que deviam fazer, e ele 
ensinava.
Degolaram-no, porém, porque sua boca pregava contra os 
escândalos, costumes; e dizem que circulou sua cabeça numa 
bandeja entre uma humanidade histérica de um velho festim.

 
Raça de víboras, teria ele dito.

Pagãos e cristãos viram prodígios na sua data, que ficou sendo a 
mesma do solstício, isto é, quando o Sol parece imóvel fazendo 
o dia maior daquele lado.
E vieram as festas de fogo e luz, fogueiras no chão e os homens 
pisavam no fogo sem se queimar, se estavam sem pecado, e 
puderam ver sob uma luz mágica tudo que ainda está por 
acontecer.
E vieram as festas de água, porque a água era o veículo do seu 
poder, e os rios e as fontes levaram as impurezas humanas, e os 
destinos apareceram escritos nas ondas.
Coisas estranhíssimas foram vistas por toda parte, as plantas 
ficavam bentas e cheias de virtudes, os animais falaram, os 
homens se comunicaram com o mistério e o que estava 
encantado desencantou-se.

Tudo é possível na noite de São João.

Entre videntes e magos os homens podem nessa noite organizar 
a família dos seus sonhos, casar, adotar filhos, irmãos, 
compadres, toda a casta de parentes, tudo pela lei de São João.

São João dormiu, São Pedro acordou, 
tu ficas sendo meu marido, 

que São João mandou.
Mas estava São João dormindo?

Dizem que estava deitado no Céu com seu carneirinho branco, 
como uma nuvem enrolada em seus pés, e nem ouve sua festa cá 
embaixo.
Mas esse é o João das lapinhas, das capelinhas de melão, dos 
cravos, das rosas e do manjericão?
Outro continua a clamar pelos desertos, a endireitar os 
caminhas de Deus, a dizer para a Igreja - Raça de víboras! - mas 
a murmurar para os santos: Eu não sou digno de desatar as 
correias dos vossos sapatos.

Raymundo Lopes

Eu não sou digno
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Ele manda nos espíritos  impuros com autoridade e poder (Lc 4,31-37)

aquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas Ncom o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um 

demônio impuro, que gritou em alta voz: “O que queres de nós, Jesus nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o 

santo de Deus!” Jesus o ameaçou, dizendo: “Cala-te e sai dele!” Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez 

mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: “Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, 

com autoridade e poder, e eles saem”. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza.

ão Lucas nos conta que Jesus estava na Sinagoga, a Igreja Sdaquela época, quando apareceu uma pessoa 

endemoninhada e essa pessoa começou a falar com Jesus, “Eu 

sei quem tu és, tu és o filho de Deus, você veio aqui para nos 

destruir?” Então, Jesus, numa palavra clara e sem problema, 

disse-lhe “Cala-te e sai dele!” O Demônio lançou o homem no 

chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. Dois mil anos já se 

passaram e ninguém mais acredita no demônio. Fala-se, até nas 

igrejas, que o demônio não existe. A maior força que o demônio 

tem é as pessoas acreditarem que ele não existe. Quanto mais as 

pessoas acreditarem que o demônio não existe, mais força e 

poder ele tem. É claro que o demônio existe, é claro que o 

demônio tenta as pessoas, é claro que o demônio leva as 

pessoas as ficarem contra Deus. Sabemos que, nestes anos 

todos, desde o Seu nascimento, Jesus está na terra, para destruir 

as forças do mal, para destruir aquilo que o demônio planta, 

destruir aquilo que ele impõe às pessoas. Na ignorância das 

coisas de Deus, algumas pessoas costumam dizer que o 

demônio é uma invenção, uma fantasia, que isto tudo é uma 

brincadeira, que ele não existe, pois tudo que Deus faz é bom e 

que Ele, então, não iria criar o Demônio que é o próprio mal. É 

necessário que todos acreditem que o Demônio foi criado num 

momento bom de Deus, foi criado para fazer o bem, mas 

fazendo uso do seu livre-arbítrio escolheu viver nas trevas. O 

Demônio é uma figura verdadeira, clara e real em nossa vida, 

uma figura que tenta, que influência, que nos instiga para o 

mal.  O mundo hoje está muito conturbado, cheio de guerras, 

maledicências, mentiras, drogas, isto porque ali está o 

demônio, ali está toda aquela figura do diabo, todo o poder do 

maligno, toda tentação diabólica que intenta conduzir todos ao 

afastamento de Deus. É um pecado contra Deus não crer no 

Diabo, não crer naquilo que ele promove no mundo. No 

entanto, tudo está aí, tudo está acontecendo para quem quiser 

ver e acreditar. Deus não passa por cima do livre-arbítrio das 

pessoas. Aquele que quiser ser mal será mal. Aquele que 

resolver não acreditar na presença do demônio acaba fazendo 

tudo o que ele quiser.  Deus é amor. Deus não mata nunca, Deus 

não passa por cima do nosso livre-arbítrio. Deus permite que as 

coisas aconteçam. Ele deixa que o joio cresça. Hoje se fala 

muito do joio, mas ninguém conhece joio. O joio é uma 

plantinha muito parecida com o trigo, mas é muito maior do 

que ele. Percebemos logo, quando uma seara está cheia de joio, 

porque ele é maior do que o trigo. O joio cresce mais e é mais 

maravilhoso, é mais bonito. Onde é que está o demônio? Está 

no joio, está naquilo que a gente vê crescer demais diante de 

nós. Está naquilo que muitos chamam de fé, mas que, na hora 

de mostrar realmente a fé, ela desaparece. Está naquele 

momento da nossa doença, do nosso problema, da situação 

financeira precária e não aceitamos, não compreendemos os 

desígnios de Deus. Mas Deus é amor, Deus não mata, Deus só 

cria, Deus não manda sofrimento para ninguém, Deus não 

mexe no livre-arbítrio das pessoas, Deus repeita a escolha de 

cada um. Podemos fazer o que quisermos: até não acreditar no 

diabo, embora este seja um pecado contra Deus, porque está 

negando uma verdade de Deus, não está sendo obediente a 

Deus. Se você não acreditar na existência do demônio, como 

acreditar no amor de Deus? Como não acreditar neste amor que 

permite que, às vezes, aconteçam coisas estranhas em nossa 

vida? Como não acreditar nessa vontade que parece que não 

está fazendo a vontade? Ao ouvir dizer que alguém morreu é o 

mesmo que dizer que ele foi para algo muito mais bonito, mais 

proveitoso, ele foi encontrar-se com Deus, mas pode ter ido, 

também, encontrar-se, com o Diabo. É isso que nós temos que 

pensar em nossa vida. Porque, quando morremos, temos 

sempre aquele abraço afetuoso de Deus a nos esperar. E quando 

morremos podemos ter, também, aquele afastamento de Deus, 

aquele vazio, e perguntar: “Onde está Deus, onde está aquela 

felicidade? Este lugar é horrível, o que tem aqui?” É o 

afastamento de Deus, é o afastamento do Espírito Santo, é o 

afastamento de Jesus. É isso que nós não podemos correr o 

risco. Jesus exorcizou muitas vezes o diabo. Acreditem no 

diabo, na sua real presença entre nós. E quando ouvirmos dizer 

que o diabo não existe, devemos afirmar: Existe sim! A melhor 

coisa para o Diabo é todos acreditarem que ele não existe. 

A moda, hoje, é que se pode fazer qualquer coisa, perder a fé, 

acreditar nesta imoralidade reinante, que não leva a lugar 

nenhum, acreditar nestes governos caindo, governos subindo, 

acreditar na corrupção, acreditar nesta moralidade decadente. 

Acreditem! Porque depois, quando morrermos, veremos outra 

coisa! Veremos que a morte do corpo é a morte do corpo, mas 

após esta morte poderá ter uma nova vida, aí a morte pode ser 

vida. Vida Eterna na companhia de Deus. Onde existe apenas o 

amor de Deus, este amor que apenas Deus pode nos dar. Deus 

não passa sobre o nosso livre-arbítrio, Deus deixa tudo 

acontecer. O diabo existe e não acreditar na sua presença é um 

pecado contra Deus, neste pecado, se houver arrependimento, 

Deus ainda pode perdoar, mas aceitar o comando do Demônio, 

permanecendo com o coração endurecido evitando-se acolher 

os atos de misericórdia do Espírito Santo, é pecar contra o 

Espírito Santo, este pecado não tem perdão, e o endurecimento 

pode levar à impenitência final e à perdição eterna.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, 

realizado na Basílica de Lourdes, em 01/09/2009)

Comentário do Evangelho

Evangelho do Dia
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á uma crescente tendência de pôr à parte as grandes banalidades que regem os nossos dias, uma crescente falta de Hapreciação das experiências na rotina da vida diária.
Registro a crença no poder satisfatório da simples luz do dia, dos prazeres comuns e em todas as relações habituais da 
vida cotidiana. A felicidade de um homem é menos o resultado de grandes dons da sorte, que raramente vêm, do que 
mil pequenas alegrias de cada dia.
Os sentimentos cotidianos que dão cor à nossa vida: laços familiares, amigos, livros, flores, comida, água, o vento, 
saúde, abrigo, sono, os caminhos, a chuva no verão, o fogo no inverno, a alvorada, as canções, o céu estrelado, o amor 
na juventude e a recordação na velhice. 

Não são estas imensas banalidades a própria essência da vida?

O mundo só é banal quando o olhamos de um modo banal; o menor objeto conterá algo inesperado se lhe dedicarmos 
atenção consciente e observação. Interpretar e glorificar o lugar comum deveria ser assim uma das nossas principais 
ocupações.
A maioria de nós conhece alguma pessoa que pode tornar interessantes até mesmo as primeiras palavras de qualquer 
conversa, seja ela apenas a respeito da chuva ou do bom tempo.
Outra tem oportunidade de lhe escrever um bilhete que você prezará durante anos, uma terceira tem um jeito de lhe dar 
uma frivolidade que fará você estimá-la dez vezes mais e colocá-la na lista das lembranças, e uma outra, apontando 
para um livro numa parede úmida, contar-lhe a coisa mais interessante que você já ouviu nos últimos tempos.
É uma observação batida, mas muito importante, que pensamento profundo é apenas pensamento prolongado para o 
qual nossas ocupações cotidianas servem de alimento essencial.
Temos de abster-nos de nos isolar. Nada contribui tanto para manter o nosso senso, como viver a maneira universal 
com os seres humanos à nossa volta.
O homem que tem algum conhecimento de coisas comuns está mais bem equipado para enfrentar o mundo do que 
outro com ligeiras noções de assuntos incomuns.
Há pouco descobri que numa reunião heterogênea, ou mesmo entre as pessoas do SIM, eu era muito menos elástico na 
conversação, muito menos afiado na réplica, muito menos ligeiro em pegar o assunto do que muitas pessoas sem 
leitura, que nunca tinham viajado, vivido em ambiente expressivo.
É uma grande lição descobrir que podemos ter uma vida bastante intensa, se conseguirmos enriquecer os momentos 
cotidianos da existência.

Raymundo Lopes

Banal



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus desejam visitá-lo(a). São as mesmas que participam 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-los, fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada 
para você.

Número do sorteio______ do dia 30 de agosto de 2016. 
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No dia 29/08/2016, Iracilda Borges
recebeu a 8ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus filhos amados!
A família, no plano de Deus, está fundamentada na 
continuidade da espécie humana, dentro dos princípios 
criados por Ele, para que sejamos estruturados e seguros do 
futuro. O que for alheio a este plano levará, inevitavelmente, 
à desarmonia social e espiritual. 
A caridade está implícita neste conceito, porque, ao 
honrarmos a quem devemos a vida, estamos respeitando 
Deus, que os investiu, para nosso bem, de toda a autoridade, 
e é desta forma que deve ser feita a vontade do Senhor nosso 
Pai.
Nesta relação social e neste elo de amor contém toda a 
estrutura familiar, ou seja, nossos descendentes e o 
próximo, que merece nossa atenção e nosso respeito, como 
membros da família universal. Entretanto, antes de qualquer 
vínculo à família, que seja seguir a Jesus um direito 
fundamental do cristão, em pertencer à família do 
Altíssimo.
A Pátria é nossa grande família; nela floresce nossa história; 
e o respeito às suas leis, quando elas não ferem às de Deus, 
devem ser observadas com atenção.
Meus filhos, toda a sociedade que não busca, à luz do 
Evangelho, respeitar o que vem de Deus, e que não valoriza 
o homem em sua essência, tornar-se-á materialista e 
ditadora. 
Eu os amo muito!

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.110)

Comentário: Nossa Senhora, ao nos falar do quarto mandamento, nos 
lembra da família dentro do plano de Deus; engloba em suas 
considerações a Pátria e o respeito mútuo, como base do bom 
entendimento humano. Se quisermos almejar a felicidade, temos que 
levar em consideração suas palavras.

Honrar pai e mãe
Terça-feira, 05 de julho de 1994 enhor Jesus, Disseste a Teus Apóstolos que Sdevemos pedir ao Pai Celeste, em Teu nome, tudo 

aquilo que desejamos.
Por favor, Pai Celeste, em nome do Teu Divino Filho, 
interfira na Igreja Romana, criada sob o comando de 
Pedro, para que fique livre, de uma vez por todas, do erro 
da dessacralização e da apostasia em que se encontra. 
Estamos iniciando um novo milênio presenciando uma 
perigosa divisão em suas fileiras; e sabemos que uma 
Igreja dividida, “tropeçando em seus próprios erros”, 
como declarou a muitas vezes santa Mãe do Senhor Jesus, 
não terá um futuro promissor, a menos que seja 
urgentemente saneada desses erros. O demônio avança 
com uma força nunca vista, nestes últimos tempos, 
atingindo seus dogmas, preceitos e diretrizes, fazendo 
com que cardeais, bispos e padres se digladiem, na 
presença indefesa de nós fiéis, em torno de uma teologia 
interesseira. É público e notório o sofrimento de Sua 
Santidade Bento XVI, em meio a tudo isto. A Igreja 
Romana somente será salva por Tua divina interferência, 
pois humanamente nada podemos fazer para estancar esse 
processo. Sabemos que as portas do Inferno não 
prevalecerão contra ela, mas não desejamos, de forma 
alguma, participar ou viver esse processo degradante, que 
leva milhares e milhares de católicos a abandonarem suas 
fileiras, para ingressarem em seitas e deformações 
religiosas. E é lembrando essa promessa que desejamos 
ardentemente, agora, Tua divina interferência. De todo o 
coração a pedimos.
Amém.

Raymundo Lopes

Oração pela Igreja


