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nsinar e dispor, a todos que se deixam imbuir pela matéria, o Evangelho autêntico e Ea se inspirarem no verdadeiro Yeshua.

Yeshua, olha com carinho para o Papa Bento XVI e para o Cardeal Francisco.

Dá-lhes sabedoria para conduzirem a Igreja Romana, segundo o Evangelho, e coragem para 
lidarem com os desafios do mundo atual.

Que eles sejam teus servidores, sejam para todos um pai amigo, aberto e generoso para acolher 
as angústias e tristezas do povo, mas também suas esperanças de tempos melhores e vida mais 
digna.

Concede sempre a eles fortaleza nas dificuldades, suficiente luz nas incertezas, conforto nas 
horas de solidão e otimismo em todas as circunstâncias.

Abençoa-os, Senhor!

Que a simplicidade e o testemunho de suas vidas despertem, em cada pessoa, sincero desejo de 
maior comunhão em Deus e com os irmãos e irmãs.

Não os deixes nunca sozinhos, Senhor; e que nós, sensíveis às suas necessidades espirituais e 
materiais, os acompanhemos sempre com nossa oração solidária e nosso amor filial.

Raymundo Lopes

A segunda obra de misericórdia
espiritual de Yeshua é:
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Parábolas do grão de mostarda e do fermento (Lc 13,18-21)

urante todo o tempo da pregação de Jesus perguntavam-lhe sobre o Reino de Deus, dizendo: O que é Do Reino de Deus? E Jesus sempre lhes respondia que o Reino está aí; o Reino de Deus está próximo.

Neste trecho do Evangelho de Lucas, que a Igreja escolheu, Jesus nos conta uma história bastante 
interessante. Quando lhe perguntaram o que era o Reino de Deus, Jesus pensou e disse: “A que é semelhante o 
Reino de Deus e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e 
lançou em sua horta; ele cresce, torna-se árvore, e as aves do Céu se abrigam em seus ramos.”
Depois Jesus disse: “A que mais compararei o Reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher 
tomou e escondeu em três medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado.” 
Que coisa bonita! Qual é a figura central desse relato?
Primeiramente, Ele falou de um homem; depois, falou de uma mulher.
Que homem é este que semeou uma pequena semente na humanidade, ela cresceu e tornou-se uma grande 
árvore?
Este homem é Deus Pai. Quer dizer, então, que o Reino de Deus, nesta comparação feita por Jesus através de 
parábola, é aquele momento em que Deus semeia na humanidade o Seu Espírito e faz crescer nela essa árvore 
que ampara as aves do Céu, ou seja, ampara a Sua criação.
Depois, Jesus compara aquela mulher que, com uma mistura, fez a massa crescer.  
Vejamos, agora: onde Deus jogou aquela semente? 
Na horta.
Que horta é esta? 
É o seio da Virgem Maria! Porque ali a possibilidade do Reino de Deus cresceu e Ela misturou nessa massa 
aquilo que estava crescendo no seu seio, isto é, na horta de Deus.
Foi pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo que Maria Santíssima gerou Aquele que iria formar a grande 
árvore, onde as aves do Céu iriam achar o seu refúgio. Quer dizer: as três medidas que Nossa Senhora, ao 
misturar, levedou essa grande massa que é a humanidade.
Que maravilha!…
Às vezes as pessoas dizem que Jesus fala pouco da Mãe, mas isto não é verdade, porque Ele fala, todo o 
tempo, de Sua Mãe. O que mais Jesus falava era de Sua Mãe.
Jesus compara Nossa Senhora à horta de Deus, onde Deus semeia o Reino e Ela mistura pelo Pai e pelo 
Espírito Santo e faz gerar o Verbo Encarnado.
Eu não poderia deixar de mostrar este fato tão bonito e tão comovente: Jesus falando sobre Sua própria Mãe e 
comparando-a com a horta de Deus. O Reino de Deus não existiria entre nós, não estaria à nossa disposição se 
não fosse por Maria Santíssima, que nos deu Jesus. O Reino de Deus poderia continuar existindo, mas 
somente na mente de Deus e não como a grande chance da humanidade de viver no Reino de Deus, que Jesus 
veio para nos proporcionar, pela redenção.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, na Capela Theotókos, em 31-10-2000)

om o que o Reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de Cmostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os 
passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Jesus continuou:  Que comparação poderei usar para o 

Reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em três medidas de farinha, até que ele 
se espalhe por toda a massa.

Comentário do Evangelho 
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 verdade do Evangelho foi motivo de escândalo para os cristãos da Idade Média. Converter-se Acomo discípulo de um Deus humanado supunha renegar uma tradição secreta, na qual fôramos 
educados.

As diversas religiões rivalizaram na adesão mais racional e não podiam compreender que um 
verdadeiro homem ousasse defender uma doutrina tão contrária a essa observância da fé.

A reação do povo diante do movimento que rompia sua identidade é muito compreensível. E não é de 
admirar que desde então a literatura religiosa não faça nenhuma menção à verdade ou a considere 
autêntica. Não foi em vão que o meu pensamento chocou contra os pontos básicos dessa teologia 
interesseira.
Apesar disso, podemos qualificar minha posição como intransigente: eu não podia fazer concessões de 
nenhum tipo nem aceitar tolerâncias benévolas, porque se tratava de defender o que é mais específico da 
experiência cristã.
O amor e a compreensão não deviam dissimular, de modo algum, um aspecto tão importante da fé.
Episódios do Evangelho mostram a atitude inquebrantável diante da conduta do próprio Jesus.

Essa doutrina Ele a manteve sempre com coerência total.

O meu ensino sobre a verdade é compreendido em todo o seu racionalismo e se deu da tentativa de 
suavizar nosso pensamento, desde o começo.
Não só houve pessoas bem-intencionadas que por conta própria quiseram limar as afirmações que 
julgaram impróprias, mas até em épocas recentes foram oferecidas interpretações que desvirtuaram sua 
autêntica originalidade e força. 

Vê-se que a aceitação desses Evangelhos não é fácil, porque a tentação de se recorrer ao racional para se 
encontrar nele a salvação de nosso espírito e a segurança de guia certo é demasiadamente frequente na 
Igreja de todos os tempos.

Se as afirmações de Jesus admitissem interpretações,
não teriam sido motivo de escândalo.

Raymundo Lopes



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 25 de outubro de 2016. 

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

No dia 21/10/2016, Marilda de Figueiredo
recebeu a 16ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus amados filhos! 

Neste burburinho de ocupações supérfluas, em que está 
envolvida a humanidade, é difícil  a prática da 
interiorização. Vocês dão ouvidos à voz do prazer e abafam 
o chamado do Céu, convidando-os a se santificarem.
Já disse e repito que o motivo de minha presença no meio de 
vocês é levá-los à santidade, e isto será possível se, ao 
dialogarem com Deus, deixarem a linguagem da lógica e 
usarem a da fé.
Vocês lidam com a lógica para explicar o extraordinário! 
Isto dificulta sentir a presença de Deus, porque ela (a lógica) 
funciona como um circuito fechado dentro da mente de 
vocês, razão pela qual, desta forma, nunca poderão entender 
a linguagem do infinito.
A lógica serve muito bem para usos práticos de todos os 
tipos, mas não para uma realização pessoal mais profunda.
Para o conhecimento e a percepção daquilo que não se 
explica pela razão, o caminho é a fé e a interiorização.
É um caminho aberto a qualquer um; no entanto, é 
necessário querer segui-lo para que as portas do infinito se 
abram e conheçam o extraordinário.
Meus filhos, Eu desejo ser para vocês a intercessora neste 
diálogo com o Céu, porque os amo muito.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.150)

Comentário: Mais uma vez, Maria nos chama atenção para a 
importância da interiorização, isto é, entrarmos dentro de nós mesmos, 
abafar a voz da dispersão e, no silêncio do coração, falar com Deus. Ela 
mesma diz que quer ser a intercessora nesse diálogo com o infinito, e que, 
se usarmos apenas a lógica, jamais conseguiremos entender as 
respostas de Deus.

Vocês dão ouvidos à voz do prazer e 
abafam o chamado do Céu
Terça-feira, 21 de fevereiro de 1995

Cremos que Deus nos escolheu desde o seio materno, 
nos chamou por Sua graça e resolveu revelar em nós o 
seu Filho,para que o anunciássemos até os confins da 
terra.

Cremos sermos missionários e missionárias por 
vocação, servos e servas de Jesus Cristo, escolhidos e 
escolhidas para anunciar o Evangelho de Deus.

Cremos que a Missão vem de nós, ela é a resposta ao 
Plano do Pai que, em Seu imenso amor, quer a salvação 
da humanidade e por isso lhe "deu seu Filho único, para 
que todo o que Nele crer não pereça, mas tenha a vida 
eterna".

Cremos que Cristo Jesus nos considerou dignos de 
confiança, tomando-nos para o Seu serviço missionário e 
profético em nossas comunidades que querem "ver e 
encontrar Jesus", "Caminho, Verdade e Vida".

Cremos que, como batizados e batizadas, devemos nos 
"comportar de maneira digna da vocação a que fomos 
chamados" levando aos irmãos e irmãs o anúncio do 
Ressuscitado: "Vimos o Senhor".

Cremos que é tarefa da Igreja continuar a missão 
iniciada por Jesus. Foi Dele que, no dia da Ascensão, 
recebeu o mandato: "Ide, pois, e ensinai a todas as 
nações".

Cremos na Igreja missionária, geradora de esperança, 
que caminha ao lado dos pobres e excluídos e que anda 
nas estradas do mundo "sem ser do mundo".

Cremos que Maria, Estrela da Evangelização, faz 
caminho com todos os missionários e missionárias 
ensinando-lhes a aceitar com alegria o pedido feito nas 
Bodas de Caná: "Fazei tudo o que Ele vos disser". Amém.

Credo Missionário

<asd>


