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Deixe o espirito respirar

É fundamental que você arranje tempo para viver

Ano VI – Nº 251 – 15 de novembro de 2016

 sensação de ter apenas um tempo limitado da vida faz com que muitas pessoas se deixem abater Aprematuramente. Pelo simples fato de que tem de haver um fim, elas imaginam que atingem o auge aos 50 ou 
40 anos, ou até aos 20. Uma vez padre Agostinho fez o seguinte comentário sobre como a ideia do tempo tão 

curto sufoca o espírito humano:
"’A maioria das pessoas diz que à medida que se envelhece, tem-se que desistir das coisas.

Acho que se envelhece porque se desiste das coisas."
Nosso mundo se humaniza graças às pessoas que possuem uma ideia bastante diferente de tempo.
Sobre elas mamãe deixou escrito:

‘‘As pessoas a quem mais respeito agem como se fossem imortais e como a sociedade fosse eterna."
Se quisermos manter abertos alguns interstícios para o espírito respirar, temos de aceitar as duas premissas.
Essas pessoas agem como se a vida fosse eterna, têm sempre tempo disponível para os outros. Pode-se perceber essas 
atitudes no rosto e na postura delas: a pessoa que é disponível vira-se para você, inclina a cabeça, aguça os ouvidos, tem 
luz no olhar.
Que milagres essa simples disponibilidade pode operar!!
Todos nos lembramos de ocasiões em que outras pessoas nos aliviaram o espírito apenas porque nos dedicaram meia 
hora de atenção e solidariedade.
Foi nesse sentido que a palavra disponibilidade foi empregada por minha vovó-bi, que tomou emprestado o termo da 
área da fazenda onde se fala de disponibilidade de fundos.
Vovó-bi começou a utilizar a expressão para se referir a uma rara qualidade humana, aplicando-a a pessoas que agem 
numa linha de acredito para outras.

 Todos deveríamos fazer o mesmo.
Cada um de nós deveria colocar à disposição dos outros não o que tem, mas o que é.
A disponibilidade pode ser curta, mas tem que ser sincera. Um amigo se despede, dizendo:"Pode ligar a qualquer hora, 
estou à sua disposição!" Mas será que ele vai estar presente sem sentimentos de inveja, para comemorar seus 
momentos de felicidade?
As pessoas entediadas e preguiçosas têm tempo livre, mas muito pouco a oferecer. Frequentemente as pessoas que 
mais se põem ao nosso dispor são as mais importantes e ocupadas.
Importante, mas não que se deem importância. Observo que as pessoas que estão cheias de si, de dinheiro e diplomas 
não deixam mais ninguém entrar em seu mundo interior, fecham-se em si mesmas.

Chamo-as de crispatiom.
Nada crispa a alma com mais rapidez do que a ilusão premeia nossa cultura. Dizem-nos que os físicos fazem seus 
trabalhos mais criativos depois dos 30 anos. A crispação nos torna eremitas. Não tenho tempo! Resmungamos e 
viramos as costas aos outros e, portanto, ao futuro.
Eu disse que é preciso ter a dimensão da eternidade, para que compreendamos que há tempo, tempo para estarmos 
disponíveis para criar. Nada cria com mais firmeza e sensação da disponibilidade temporal do que a fé religiosa; a ideia 
de que existe um Deus, misteriosamente só ao nosso dispor, está bem enraizada em nossa mente, ainda que seja 
negligenciada nos tempos que correm.

Você pode escolher fazer isso, mas não se feche nem se crispe.
É claro que às vezes precisamos estar a sós com nossos pensamentos, nossos livros, nossa alma e, talvez, com Deus. Na 
verdade, só as pessoas com vida interior podem ser úteis, porém, ao dispor dos outros. Chamo isso de recolhimento e 
retorno. Em nossas horas de privacidade, tornamo-nos aquela pessoa que será  útil ao estar disponível às outras.
Na prece e na meditação, ao escrever e ao pensar, podemos ouvir as vozes humanas e divinas que nos recordam a 
eternidade.
Então, sabendo que a vida é  eterna, podemos encontrar tempo para estar à disposição dos outros e para manter abertos 
aqueles interstícios, através dos quais o espírito humano poderá respirar.

Raymundo Lopes



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

Comentário do Evangelho 

Descer da Figueira (Lc 19,1-10)

aquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, Nque era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu, procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia 
por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que 

devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: “Zaqueu, desce depressa! Hoje eu devo ficar na 
tua casa”. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: “Ele foi 
hospedar-se na casa de um pecador! ” Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: “Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos 
pobres e, se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais”. Jesus lhe disse: “Hoje, a salvação entrou nesta casa, porque 
também este homem é um filho de  Abraão. Com efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido”.

esus estava andando quando passou perto de uma árvore na qual estava Zaqueu, que era muito baixinho, e que ali subira Jpara ver Jesus. Foi o meio mais fácil, subir numa figueira. Jesus questionou Zaqueu porque havia subido e deu uma 
ordem para descer. Zaqueu questionou o porque e Jesus responde que “hoje” quer ir à casa dele.Naquele momento, 

Jesus nos dá uma lição de espiritualidade.Temos uma idéia de que, para conhecer Deus, devemos subir: fazer-se um teólogo 
importante, ser importante na Igreja,...
Mas Jesus nos dá uma lição, ordena que desçamos, desçamos de nosso pedestal, de nossa sabedoria. Devemos descer 
daquilo que consideramos ter poder, mas que, para Jesus, não tem poder algum. Jesus quer dizer que, se descermos dessas 
coisas, Ele vai nos visitar, quer dizer, a salvação entrará em nossa casa. Mas, se permanecer nesta árvore, neste pedestal, a 
visita não ocorrerá.É uma lição que Jesus nos deixou há 2000 anos: Parem de subir nas figueiras, parem de achar que são 
alguma coisa, parem de ter razões próprias. A única razão vem de Deus. Deus nos fez pequenos.
Sabedoria
Hoje em dia, neste mundo materialista e globalizado, para dominarmos os outros, precisamos subir. Subimos em nosso 
orgulho, subimos na primeira mentira que nos contam, subimos em nossa falsa sabedoria que nada vale – ninguém sabe 
nada, quem sabe é Deus.
Esta lição é atual e sempre será. Deus quer que sejamos do tamanho que nos criou. É uma lição de sabedoria e de amor de 
Deus por nós: não adianta acumular poder e falsas sabedorias que não levam a nada.
Religiosidade
Muitas vezes, é muito fácil identificar pessoas que querem dominar outras através daquilo que acha que sabe, mas não sabe 
nada. Com relação à religiosidade, na Bíblia, temos vários exemplos, como o da viúva que deu tudo o que tinha. Como aqui 
na Basílica de Lourdes, vimos e devemos colocar, diante de Deus, as “ave-marias” que se sabe rezar.
Não existe teologia diante de Deus. A teologia que existe é a de Deus para nós. Deus quer navegar no coração do homem. 
Deus quer conhecer nossas fraquezas, que é o momento em que somos fortes.
Na doença pode acontecer uma coisa bonita, Jesus chega àquele que está no fundo do poço e pede para descer da sua doença 
para que Ele o possa visitar. Se a pessoa permanece na altura dos enganos de suas próprias crenças, somente irá ver Jesus 
passar e não terá Sua visita.
Visita da Mãe de Deus
Quando se vai receber, nesta Basílica de Lourdes, a entrada de Nossa Senhora, é pedido para não bater palmas, porque Maria 
Santíssima desce do Céu. Ela faz como Zaqueu, desce, e, para nos visitar. Esse momento que Nossa Senhora desce é o 
momento para descermos de nossas figueiras, ficarmos no nível de Nossa Senhora porque é o momento em que Ela quer 
ficar em nosso nível, e isso é muito importante.
Nossa Senhora não só nos visita toda terça-feira, visita toda segunda-feira, e quartas e quintas, todos os dias. Ela desce 
daquela figueira celestial que Ela tem e entra em nossas casas, porque é isso que Ela quer.
Explicação dos Evangelhos 
Esses momentos de explicação dos Evangelhos, durante a oração do terço, poderia ser usado para falar muitas outras coisas, 
mas Nossa Senhora me ensinou e instruiu a estudar o Evangelho, a ler o Evangelho. Orientava ler, repetidamente ler até 
entender. Nossa Senhora fez com que eu descesse de minha figueira. Pedia para que eu entendesse a magnitude de Deus e 
que eu entendesse a força do Diabo, que é o pai da mentira, aquele que cria mentiras em nossos corações.
Desço de minha figueira para falar de Deus e da Mãe de Deus, na simplicidade que Ela deseja.
Alerta
Desçam de suas figueiras, senão verão Deus passar por baixo e ficarão em cima, no máximo, com figos para colher, se 
houver.
 

(Trechos extraídos do Comentário de Evangelho, por Raymundo Lopes, realizado na Basílica de Lourdes, em  novembro de 2009)



O CHAMADO
 Verdadeiramente, Raymundo já estava sendo preparado pelo Céu, 
como disse Nossa Senhora em dois momentos:
“Desde seu primeiro dia de vida, estou a lhe preparar para este 
momento…” 
“Você foi preparado anos a fio, para que não viesse a decepcionar o 
Céu”.

O DANIEL DOS ÚLTIMOS TEMPOS
Os planos de Deus são traçados para cada um de nós muito antes de 
estarmos no seio materno, principalmente para aqueles a quem o 
Céu destinou cumprir uma missão em nome de Jesus, cabe a cada um 
de nós aceitar ou não este destino. Raymundo Lopes é uma dessas 
criaturas especiais diante do Pai Todo-Poderoso. Conforme nos 

relata em uma experiência vivida em sua infância, depois de ter feito a primeira comunhão e retornado à sua terra natal, 
Ubá (MG), quando seu pai o levava para conhecer um seminário, e passando por um lugar de nome Mercês do Pomba, 
onde tinha uma mulher que vivia só de hóstias, há vários anos, chamada Lola, quis visitá-la.Quando entrou no quarto 
de Lola, viu ao lado dela a moça (Nossa Senhora), o homem que matou o galo (Jesus) e seus amigos (os três anjinhos). 
E a moça lhe disse: “Escute o que Lola vai lhe dizer. Que fique registrado em sua mente”.
Lola foi vendo Raymundo e disse:
“Este menino não vai ser padre, está sendo e vai ser muito importunado pelo diabo, que através dos padres vai induzi-
lo a abandonar a fé católica. Terá desilusões a respeito da fé. Não se preocupem, vai falar muito de Nossa Senhora.”
Prosseguindo, ela falou mais ou menos:
– Raymundo, seu nome no Céu é Daniel. Você é muito importante para Jesus e Maria. Você tem amigos no Céu e uma 
centena de inimigos no inferno. Você terá que travar uma luta enorme, principalmente com a Igreja. Eles ficarão 
desorientados se você se mantiver firme. Terão momentos de insensatez; mas, quando for necessário, mantenha-se 
firme. Sua amiga lhe passará tarefas difíceis de serem cumpridas, mas você deve ajudá-la. Vai deixar sua terra muito 
em breve e vai para um lugar onde as forças benéficas ficarão muito difíceis de atuar, e aquele homem chegará perto 
de você. Seja astuto e procure também enganá-lo, porque ele pensa somente em prejudicar as coisas de Jesus e Maria; 
e quando essas entidades pensam assim, pela mentira e soberba ganhar as pessoas, estão trabalhando contra Deus, e 
suas tarefas são prejudicadas.
Depois de muitos anos após sua vida passar por muitos percalços e transformações, a pedido da Santíssima Virgem, 
deixou sua atividade empresarial para dar início ao plano de Deus e se dedicar inteiramente a esta Obra Missionária. 
Seu primeiro encontro com a Virgem Maria se deu na madrugada do dia 28/01/1992. Depois, vieram muitos outros. 
Nos primeiros encontros, ele via apenas uma luz e dela saía uma suave voz que lhe falava.
Então, durante um diálogo com Nossa Senhora, ao questioná-la por qual motivo Ela não falava diretamente aos padres 
e ao Papa, Ela lhe expõe a importância do papel que Raymundo desempenha para o futuro da humanidade e a forte 
relação dele com as aparições de Fátima:
– Em Fátima falei a uma leiga, para os Papas, eles não acreditaram; agora, falo a um leigo, para os leigos. No livro que o 
Céu lhe permite, agora (O Terceiro Segredo: a vinda de Jesus), afirme com veemência esse terceiro segredo, que 
também foi o de Fátima. Jesus está de retorno à Igreja e agora serão vocês, leigos, que irão recepcioná-lo. Ele 
preparou a festa e o banquete está pronto para ser servido; convidou a Igreja, eles não compareceram à festa; agora, Ele 
convida os aleijados e os coxos, isto é, vocês. 
Compareçam à festa que Ele lhes proporcionará! Anos mais tarde, Raymundo passou por uma experiência muito forte 
e importante, ao se encontra com o Papa Bento XVI, a pedido de Sua Santidade, no dia 17 de agosto de 2010, em Roma, 
no Castel Gandolfo. Neste encontro, a portas fechadas e reservado somente aos dois, Sua Santidade mostrou-lhe a carta 
da pastora Lúcia relativa ao Terceiro Segredo de Fátima e perguntou-lhe se era ele o personagem ali referido: 

“Farei brotar, em terras brasileiras, um homem assistido por mim, cujo nome lhe chamaremos Daniel, para 
anunciar aquilo que venho insistindo há vários séculos: o retorno de meu Filho, no tempo de vocês…”

Missionários do Coração Imaculado
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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 15 de novembro de 2016. 
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No dia 10/11/2016, Maria José
recebeu a 19ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Filhos queridos e amados do meu Coração Imaculado!
Esta é a última vez que me dirijo a vocês neste ano que finda 
e desejo plantar, no coração de cada um, uma semente de 
espe-rança com meu amor maternal. Surge uma nova aurora 
e sobre o que já lhes ensinei ainda me prostro diante do 
Senhor, em favor de todos vocês, mesmo daqueles que 
desconhecem Jesus e Sua doutrina, ou daqueles que, 
enveredados pelos caminhos do pecado, sentem-se atolados 
na lama da desesperança. Rezem comigo por esta terra que 
nasceu sob a sombra da cruz de Cristo: “Do fundo do abismo 
pedimos, Senhor, escuta as nossas preces! Que Teus 
ouvidos estejam atentos à nossa voz suplicante. Junto do 
Senhor, encontraremos o perdão pelos nossos pecados, por 
isso O respeitamos e O adoramos. As nossas almas esperam 
no Senhor, como aquele que aguarda o alvorecer de um 
novo dia. Através de Tua misericórdia, ó Senhor, perdoa a 
nossa terra de todos os seus pecados e dá-nos filhos dignos 
do país que nos deste como moradia. Obrigado, Senhor, por 
mais este ato misericordioso de Tua atenção.” Se meus 
pedidos para oração e conversão forem atendidos, farei 
deste país uma fábrica de esperança, e de vocês e seus 
descendentes, operários a serviço do amor, da justiça e da 
caridade. Nada do que peço é impossível, basta apenas crer 
que, além dos interesses materiais que envolvem o dia-a-dia 
de cada um de vocês, existe um poder mais atuante sobre 
esses interesses, independente da vontade humana. Entrem 
em sintonia com esse poder misericordioso de Deus, 
compreendendo-o através das palavras do Evangelho, e 
terão em mãos o necessário para transformar este país numa 
nação digna da frase e das cores que simbolizam a bandeira 
de vocês. 
Estou feliz por estarem aqui, e obrigada por terem atendido 
a Meu chamado. 
OBS.: Não estaria Nossa Senhora rezando o Salmo 130 (129)? …

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.77)

Farei deste país uma fábrica de esperança
Terça-feira, 28 de dezembro de 1993

Senhor Deus, soberania 
absoluta do universo

Senhor Deus, soberania 
absoluta do universo

enhor Deus, soberania absoluta do Universo, nossa Sinsignificância necessita de Tua divina atenção, nesta 
hora em que invocamos Teu santo Nome.

Tua onisciência tudo sabe, e toda nossa trajetória está 
definida em Tua sabedoria, mas deixaste-nos perceber, 
através de Teus profetas e mensageiros, que se colocarmos 
nosso espírito, que é Tua imagem e semelhança, em 
consonância com Tua divina vontade, tudo pode ser 
modificado.
Necessitamos que, se for de Tua divina vontade, modifiques 
o curso da história da Igreja Católica, instituída por Teu 
Filho Unigênito. Ventos contrários ameaçam a soberania do 
Evangelho, e Pedro, representado pelo Papa, que se encontra 
flutuando nas águas tempestuosas deste final dos tempos, 
prestes a submergir, necessita do braço forte de Jesus. Nosso 
pedido, aqui formulado, já tinha sido expresso por Teu 
Divino Filho, quando declarou que as portas do Inferno não 
prevalecerão contra o catolicismo e, quando dá a mão a 
Pedro, evitando que se afogue por falta de fé, profetiza em 
Teu santo Nome que a salvação é possível, bastando que 
tenhamos fé em Tua presença. Faz agora valer Tua soberania 
absoluta, afastando do seio do catolicismo a mancha negra 
da incredulidade nos dogmas inspirados por Teu Santo 
Espírito. Livra o Vaticano da ameaça do afogamento 
apóstata, e que o Papa entenda os sinais dos tempos e tenha 
coragem de anunciar o retorno de Jesus.
E Tu, Senhor, que tudo sabes e governas, sabes que nosso 
desejo vem do fundo do coração. Não desejamos nada senão 
a glória de Teu santo Nome na terra e, se necessário for, usa-
nos como testemunhas de que Teu poder está acima de 
qualquer ato que possa manchar o projeto católico, neste 
final dos tempos.
Amém. 

<asd>


