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Um caminho seguro 
para a paz interior

Ano VI – Nº 249 – 01 de novembro de 2016

 sabedoria antiga parece ter sido esquecida pelo cristão de hoje, ofuscado pelo orgulho de Ajulgar-se mais adiantado que o de ontem somente porque inventaram um outro 
evangelho. 

O cristão moderno não sabe mais nada, ele prefere rezar perseguido por mil preocupações, que 
absorvem por completo suas energias e monopolizam a sua atenção.
 Nessa corrida, a ansiedade, a pressa, a desconfiança o levam a ignorar o essencial. O cristão deve 
ver as coisas, cujos segredos ficaram esquecidos em algum ponto do passado pelo progresso 
material. 
E são justamente esses segredos que eu procuro resgatar ou desvendar para vocês, mostrando um 
caminho prático para que ele volte a gozar da única felicidade que realmente conta, a serenidade, 
mesmo quando ela tem de defrontar acontecimentos e situações que estão longe do que poderia 
qualificar o cristão de hoje, que está longe do que poderia qualificar de reais.
Eu mostro através de falas e livros de caráter psicológico a difusão de ideias espirituais.

 
Raymundo Lopes



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

Comentário do Evangelho 
esus jantava, num sábado, na casa de um fariseu notável, Jonde fizera um milagre e contara uma parábola, quando um 

dos convidados lhe disse: "Feliz aquele que tomar refeição no 
Reino de Deus!" Para os judeus, tomar refeição significava 
conviver, participar pessoalmente. Foi como se ele tivesse 
dito a Jesus: Feliz é aquele que convive com o Senhor! Jesus 
responde contando uma história que, à primeira vista, nos 
parece sem sentido. "Um homem deu um grande jantar e 
convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo para 
dizer aos convidados: 'Vinde, está tudo pronto.'" Quer dizer, 
primeiro ele convidou; depois de pronto o jantar, mandou 
avisar aos convidados. Os judeus, antes de fazer uma festa, 
faziam uma sindicância, dizendo: Vou dar um banquete e 
estou convidando vocês para comparecerem. Primeiro fazia o 
convite, para depois chamar os convidados. Então, houve 
primeiro um convite. O que isto quer dizer?… Este é o cerne 
da questão.  Ao criar o mundo, Deus fez o firmamento, a terra e 
tudo que nela existe. E convidou para participar de Seu 
convívio o homem. Soprando sobre ele, deu-lhe vida. Este foi 
o primeiro convite de Deus ao homem. Não nos esqueçamos 
de que Jesus respondia àquilo que o convidado dissera: "Feliz 
aquele que tomar refeição no Reino de Deus!" Deus cria tudo e 
convida o homem a participar. Esse banquete que Deus nos 
oferece é a participação em Sua criação, o convívio com Ele 
nessa casa. É o homem no seu corpo glorioso. É isto, o homem 
foi criado por Deus para conviver com Ele, para tomar com 
Ele a refeição. E o que acontece? O homem recusa, 
priorizando as suas coisas. Por este pecado de soberba, perde 
as prerrogativas deste convite. A primeira desculpa do 
homem: "Comprei um terreno e preciso vêlo", deu mais 
importância à posse da terra – e perde a sua imortalidade. 
Depois, a segunda desculpa: "Comprei cinco juntas de bois e 
vou experimentá-las." O homem norteia o seu pensamento 
pelos cinco sentidos da matéria – e perde assim o elo com 
Deus. Finalmente, a terceira desculpa: "Casei-me, e por esta 
razão não posso ir." Casou-se com os seus sentimentos – e 
perde a companhia de Deus. Vejamos agora como tudo isto é 
interessante. Deus fez um convite ao homem para "o grande 
banquete da criação". E o homem o perdeu por três desculpas 
injustificáveis, que o levaram a perder seus privilégios: perdeu 
a imortalidade, pela posse da terra; perdeu a ligação com 
Deus, por atrelar o pensamento aos sentidos da matéria; 
perdeu a companhia de Deus, por se entregar aos sentimentos 
humanos como forma de vida. Por isso a resposta do homem 
"atraiu sobre si o descontentamento do Senhor". Mas pela Sua 
grande misericórdia, Ele convida Sua criação para retornar à 
casa. É o primeiro convite que faz depois do pecado da 

desobediência. Deus fala com a Sua criação, com os anjos, 
com tudo: "Vai depressa pelas praças e ruas da cidade, e 
introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos." 
1Deus se referia ao homem que pecou, este homem enfermo 
de tanta ignorância, cujas desculpas revelam seus desvios 
pelos escuros e tortuosos meandros do materialismo. Deus 
ainda assim busca este homem. Ele age como dissesse: Vou 
lhe oferecer este banquete. A casa está pronta, preparei tudo e 
quero que o coxo, o mudo, o surdo participem deste banquete, 
pela minha misericórdia. Os empregados foram e trouxeram-
lhe todos estes, todos nós, cheios de problemas diante dele. 
Mas os empregados dizem ao Senhor: "Senhor, o que 
mandaste já foi feito, e ainda há lugar." A misericórdia de Deus 
é tão grande que, com toda a humanidade participando dela, 
ainda sobra lugar. Então o Senhor diz: "Vai pelos caminhos e 
trilhas2 e obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa 
fique repleta." Quer dizer, vai por todo caminho que Eu fiz, 
busca toda a minha criação, traz tudo de volta para cá. Eu 
quero que, no sentido material das coisas, todos participem do 
meu banquete. Isto é, além do homem, dos animais, das 
árvores, das pedras, tudo participe da minha criação, do meu 
banquete. "Deus quis que entendêssemos Sua existência por 
meio da criação." Para o primeiro convite, depois do pecado, 
Deus não obrigou, porque o racionalismo humano teve o 
discernimento suficiente: os enfermos foram por si mesmos. 
Mas, para aquilo que não é humano, que não pensa, não tem a 
racionalidade humana (o segundo convite), Deus obrigou, ao 
dizer: "Vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a 
entrarem, para que a minha casa fique repleta." Hoje 
entendemos como criação de Deus o Seu grande banquete. É o 
homem racional, com todos os problemas e tudo que está à sua 
volta: todo o firmamento, todo que está na terra: animais, 
vegetais, minerais.

1 "Nos escritos de Qumrã, estes enfermos eram excluídos do 
combate escatológico e do banquete que o seguiria." (Bíblia de 
Jerusalém, edição 1981)
"Escatológico: relativo à escatologia: doutrina das coisas que 
devem acontecer no fim dos tempos; teol. doutrina que trata do 
destino final do homem e do mundo; pode apresentar-se em 
discurso profético ou em contexto apocalíptico."
(dicionário Houaiss)
2 "Caminhos e trilhas: após 'as praças e ruas da cidade' do v. 21, 'os 
caminhos e trilhas' do v. 23 parecem ser fora da cidade; lá se 
aglomeram duas categorias diferentes: de uma parte, os pobres e 
os 'impuros' em Israel; de outra parte, os pagãos.

(Evangelho extraído do livro O Código Jesus . p.174)

m dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: - Felizes os que irão sentar-se à mesa no Reino de Deus! Então Jesus Ulhe disse: - Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado 
dizer aos convidados: "Venham, que tudo já está pronto!" - Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao 
empregado: "Comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe." - Outro disse: "Comprei cinco juntas de 
bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe." - E outro disse: "Acabei de casar e por isso não posso ir." - O 
empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: "Vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e 
traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos." - Mais tarde o empregado disse: "Patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas 
ainda está sobrando lugar." - Aí o patrão respondeu: "Então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali 
a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu 
jantar!" 

O Grande Banquete - (Lc 14,15-24)



     Não são anjos de Deus

 Jornal Obra Missionária - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                  3

o caos da vida moderna, não é fácil distinguir os Nverdadeiros anjos dos que nos afastam da 
verdade.

Antes de chegar a isso, não poucas vezes somos vítimas 
dos mentirosos, que pululam por toda parte.
Os caminhos do mundo estão infestados de inúmeras 
formas que prometem paraísos inexistentes e de 
iludidos, que iludem os outros menos atentos.
 
Não são anjos de Deus os que querem reformar o mundo 
sem reformar a si mesmos, eles que são os mais 
necessitados de reforma porque são egoístas.
 
São falsos anjos os que pregam e defendem os direitos 
enquanto ignoram os deveres, os que obrigam e impõem 
e não conhecem o amor, os que procuram mais aparecer 
do que ser.
 
São também falsos anjos os que vivem apenas no plano 
cerebral com mentes frias e anêmicas, carentes do 
verdadeiro calor do espírito, mesmo material ou 
psíquico.
 
Eles não sabem indicar metas mais altas, porque não as 
veem. Revestidos de orgulho, são impedidos de fazê-lo 
pelo diafragma que inibe a penetração da luz do alto.
 
A luz da mente é luz reflexa, luz lunar, não própria, 
isenta de calor próprio, incapaz de fazer nascer e 
alimentar a vida.
 
Portanto, são falsas luzes que enganam os que não 
sabem discernir.
 
Não são anjos os que ignoram o fim último da 
humanidade, como não são de Deus se não sabem 
indicar o caminho a ser seguido.
 
São apenas fogos-fátuos, vaga-lumes errantes ou, antes, 
palha úmida que produz muita fumaça e não chama.
 

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 01 de novembro de 2016. 
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No dia 29/10/2016, Marília José
recebeu a 17ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Filhos amados! 
Apesar da resistência de muitos, estou criando no mundo 
uma poderosa cadeia de fé, que culminará num grande 
derramamento do Espírito de Deus sobre a humanidade.
Farei estabelecer em toda a terra uma grande corrente de 
espiritualidade. Para isso é necessário que peçam e recebam 
o Espírito Santo e, fortificados por Ele, possam fazer 
barreira à onda maligna da incredulidade que ameaça 
escravizar o mundo.
O Céu os visita, e bendito é aquele que crê, sem jamais ter 
visto coisa alguma. Muitos creram porque me viram. 
Entretanto, é plano do Céu que Eu impulsione a fé, dando 
sinais em diversos locais da terra, para que encontrem, com 
maior rapidez, o caminho da espiritualização.
Quando Jesus repreendeu Tomé, porque somente acreditou 
depois que viu, é porque quis dar ao mundo o verdadeiro 
sentido de nossa jornada na terra. Temos que servir a Deus 
em espírito, para termos condições de fazer maravilhas na 
matéria, impulsionados pela fé.
Jesus já forneceu à humanidade provas bastantes de Sua 
divindade. Cabe-nos agora valorizá-las em espírito, para 
que possamos transformar a terra num grande oásis de paz.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.215)

Comentário: Maria nos pede para crermos, isto é, termos fé em suas 
mensagens e sinais, mesmo não tendo a graça de vê-la. É claro que tudo 
seria mais fácil se pudéssemos, na verdadeira acepção da palavra, 
conversar com Maria, mas os planos do Céu não são os nossos, e temos 
que acreditar pela fé. Alguns, evidentemente, gozam desse privilégio, o 
que absolutamente não é indício de santidade. A santificação dessas 
pessoas provém da visão, não a visão da santidade. Jesus já nos deu fartas 
provas de Sua divindade. Agora só nos resta o caminho da fé, para, com 
ela, transformarmos a terra num reduto de paz.

O Céu os visita, e bendito é aquele 
que crê sem jamais ter visto

Terça-feira, 16 de abril de 1996

Acho que as pessoas renunciam a seus
sonhos com demasiada facilidade.

<asd>

erta vez fiz uma analogia com um avião Cque estava perdendo altitude e que as 
pessoas começaram a jogar fora todos os 
objetos pesados, para o manter no ar.
Acho que uma das primeiras coisas que as 
pessoas se desfazem, quando a vida começa a 
correr mal, são de seus sonhos. Os sonhos 
devem ser as últimas coisas a se jogar fora, 
devem ir conosco para baixo. Se nos deixarem 
no meio do oceano agarrados a uma tábua, 
nesta tábua deve estar inscrita a palavra 
sonhos.

Raymundo Lopes


