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Folhas ao vento

Ano VI – Nº 255 – 13 de dezembro de 2016

 bastante simples, tudo se reduz a aprender a perguntar. Mas, além de outras do 

Éconhecimento, há uma linguagem: Mais vale um Deus conosco do que uma ovelha 
perdida. Há uma oculta comunicação entre tudo o que é próximo.

Tenho as mãos de ontem, me faltam as de amanhã.
A verdadeira importância da razão reside no poder que tem de fazer-nos compreender as 
próprias limitações.
O presente como o passado são lembranças do futuro.
Não é milagre a integração dos olhos no rosto da humanidade? 
Existe algo que possa ser um equilíbrio entre dimensão física e espiritual; volumes e 
superfícies, cores e formas encontram-se compensados pelos olhos, não pelo que os olhos são, 
mas pelo que os olhos fazem.
A obra de Deus tem uma dimensão ótima, única.
O pintor e o escultor estão muito, pelo menos em algum aspecto, numa terceira dimensão que 
em tudo muda, separa-os.
O ponto de vista do escultor estará sempre a noventa graus do ponto de vista do pintor. 
O escultor encontra perfis olhando sempre em profundidade.
Existem limites para o espírito?
Graças ao espaço existem limites no mundo físico, e eu posso ser escultor.
Não seria possível sem esse rumor de limites e o espaço que os permite. 
Que tipo de espaço permite os limites no mundo espiritual?
A escultura deve sempre dar a cara e estar atenta a tudo que se move ao redor e a torna viva.
Como é possível que nossas vidas, formadas por sucessivos presentes que não têm dimensão, 
durem umas vezes 20, 40 ou 80 anos. 
A unidade se busca, não se possui.
Tudo o que cresce vibra e encaixa.
O que sei fazer, é certeza que já o fiz.  
Daqui tenho que fazer sempre o que não sei fazer.
Duvidar da experiência ou carecer dela, isso é ser jovem.
Esta segunda forma é a mais frequente.
O limite é o verdadeiro protagonista do espaço.
É como o presente outro limite, é o verdadeiro protagonista do tempo.
O que é de uma e quase ninguém.
Não será o passo decisivo para um artista estar sempre desorientado?

Raymundo Lopes



aquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: “Que vos parece? Um homem Ntinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: 'Filho, vai trabalhar hoje na vinha!' O filho respondeu: 
'Não quero'. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este 

respondeu: 'Sim, senhor, eu vou'. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai?” Os sumos sacerdotes e os anciãos 
do povo responderam: “O primeiro”. Então Jesus lhes disse: “Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas 
vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao 
contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer 
nele”.

ara entender esta passagem do Evangelho de São Mateus (Mt 21 ,28-32) é necessário analisar, também, os Pversículos anteriores (Mt 21 , 23-27): Jesus é questionado pelos príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo 
sobre com qual autoridade Ele fazia o que vinha fazendo e quem lhe havia dado autoridade.

Jesus, para responder à pergunta feita, apresenta outra pergunta, questionando aos sacerdotes e anciãos se João Batista 
batizava em nome de Deus ou em nome dos homens. Os sacerdote e anciãos não souberam responder porque estavam 
armados de uma perspicácia humana, se respondessem que de Deus, seriam questionados por que não crerem em João 
Batista; se respondessem que dos homens, tinham medo da reação das multidões que tinham João Batista por profeta. 
A parábola que Jesus conta, acerca dos dois irmãos, vem dar uma resposta à soberba daqueles que o questionavam.
Na parábola, apresentada por Jesus, um pai pede ao primeiro filho para ir trabalhar na vinha e o filho diz que não vai, 
mas, depois, vai. O mesmo pai pede a outro filho para ir trabalhar na vinha e o mesmo diz que vai, mas, depois não vai. 
Jesus pergunta: “Qual dos dois fez a vontade do Pai?”. A resposta dada foi: o primeiro que falou que não iria, mas foi.
Logo após esta parábola, Jesus, aparentemente, muda de assunto e afirma que os publicanos (que cobram impostos e 
recebem dinheiro) e as prostitutas (que cobravam dinheiro daqueles que as procuram) chegariam primeiro no Céu, 
antes dos sacerdotes e anciãos. Jesus apresenta os publicanos e as prostitutas como aquelas pessoas que estavam num 
mesmo patamar, no sentido de que sabiam estar errados diante de Deus, portanto, davam seu não a Deus, e, por isso, 
tinham uma postura firme na escolha que fizeram.
Jesus, na verdade, não mudou de assunto, Ele afirma essa precedência no Céu, dos publicanos e prostitutas sobre os 
sacerdotes e anciãos, em razão da parábola que havia contado antes.
Em dois mil anos de evangelização responde-se errado, junto com os sacerdotes e anciãos judeus da época, a pergunta: 
“Qual dos dois fez a vontade do pai?”. A resposta correta é: nenhum dos dois irmãos fez a vontade do pai. Ambos os 
irmãos fizeram a própria vontade: o pai ficou sem saber se um iria ou se o outro iria. Não há diferença nenhuma no 
comportamento dos dois: porque não souberam distinguir as coisas.
Deus não gosta de coisa morna. Jesus, no sermão da montanha, disse: “Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; Não, não; 
porque o que passa disso é procedência maligna.” (Mt 5,37). Jesus quis mostrar àqueles que o questionavam que, 
quantas vezes for necessário, Deus endossa o sim ou o não. Porque Deus Pai que está nos Céus quer pessoas firmes nas 
decisões e não pessoas mornas.
Deus não admite o morno no Céu.
Jesus demonstrou para os sacerdotes e anciãos que, da mesma forma como não quiseram responder à pergunta sobre 
João Batista, os mesmos tinham uma postura morna diante da própria vida, eles mesmos se enganavam por não terem 
postura firme: ou no sim, ou no não! Faziam a vontade própria.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do site www.espacomissionario.com.br, realizada em 1 5 de dezembro de 2009)
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Comentário do Evangelho 

Que seu Sim seja Sim e seu Não seja Não - (Mt 21,28-32)
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Miryam
O nascimento de mãe virgem é um dos princípios centrais da 

história cristã, apesar de continuar dividindo os teólogos. Aquele 
que se recusar a admitir a realidade histórica do nascimento de 

mãe virgem o faz levado pelo ceticismo em relação aos acontecimentos 
sobrenaturais, apoiando-se no fato de que dois dos quarto evangelhos não 
o mencionam e de que não aparece em nenhuma das epístolas de Paulo. 
Para alguns teólogos, isso foi um recurso narrativo para começar a 
história de Yeshua com uma intervenção divina espetacular, deixando 
claro, no início, que Yeshua não foi igual a nenhum outro homem.

De fato, a base para acreditar no nascimento de mãe virgem é seu 
caráter único. Os pesquisadores ainda debatem se existem 
precedentes na tradição judaica ou na mitologia pagã.
Contudo, não existia um precedente claro nem 
expectativas de um fato assim, portanto, não teria 
nenhum valor simbólico como anúncio do nascimento 
de um personagem importante.
Céticos e fiéis estão igualmente de acordo que o 

nascimento de Yeshua aconteceu em circunstâncias 
pouco comuns.
No mínimo pode-se dizer que Yeshua foi concebido fora 
do matrimônio. Alguns teólogos apontaram que teria sido 
difícil para os evangelistas inventar histórias de uma 

concepção imaculada, enquanto membros da família 
de Yeshua estivessem vivos, como teria sido o caso 
de seu irmão Tiago. Mas, de fato, poderia ser que a 
própria família de Yeshua tivesse sido a fonte da 

história de que nasceu de uma mãe virgem.

Raymundo Lopes

Consagração a Nossa Senhora

Aqui, a Vossos pés, estamos como degredados filhos de 
Eva. Recebei nossas alegrias e também nossas tristezas. 
Recebei nossos pecados e os transformai em graças, 

para que possamos, perante Vosso filho Jesus, nos 
apresentar brancos como a neve, resplandecentes ao lado 

de Seu manto. Não olheis nossos pecados, Mãe querida, mas 
somente a fé que anima a Igreja, da qual Vós sois Rainha e 

protetora. Estamos a Vossos pés, depois desta confissão de nossos 
pecados e fraquezas, implorando a Vossa proteção e nos 
consagrando inteiramente a Vosso serviço. Consagramo-Vos, 
também, a nossa família e tudo que temos.
Mãe querida, a Vossos pés pedimos proteção para nossa jornada 
terrena, para que na hora de nossa morte, estejamos aptos a 
encontrar Vosso filho Jesus na eternidade.
Amém.

NOTA: Ao final, Nossa Senhora disse: “Se quer uma consagração 
a Mim, diga a todos que esta fórmula me agrada.”



Senhor Deus, soberania 

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 13 de dezembro de 2016. 

Redação

Rua Alagoas, 1460 – Savassi – CEP 30130-160
Fone: (31) 3225-4067 / 3225-4688
Belo Horizonte – MG
E-mail: atendimento@espacomissionario.com.br 

Administração
Jornalista responsável: Vicente Sanches
Editor: Raymundo Lopes
Redator: Marco Aurélio e Gilmar Dias
Revisor: Francisco Lembi 
Diagramação: Rodrigo Dune
Imagens: Rodrigo Dune e Marco Aurélio

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

No dia 12/12/2016, Stella Ferreira
recebeu a 22ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Filhos caríssimos! 
Muitas graças serão derramadas sobre a terra, sempre 
que meus pedidos forem atendidos, no sentido de que 
reconheçam serem filhos de Deus, portanto, 
participantes de Sua aliança de amor para com a 
humanidade.
Vocês precisam refletir e entender o sentido da palavra 
aliança de amor, quando ela provém da vontade do Pai 
em lhes proporcionar a chance de participar de Sua 
glória.
Deus, em Sua infinita bondade, condicionou esta 
aliança num ato de amor que ultrapassa o entendimento 
de vocês.
Tudo se realiza na vida de cada um de vocês porque 
Deus ama. A terra passa por mudanças bruscas, e o 
milênio que se avizinha traz consigo dias nebulosos e 
sombrios para aqueles que ainda não crêem que Deus é 
uma presença que deve ser considerada e reconhecida 
em suas vidas.
Meus filhos, se vocês não aceitarem Deus como uma 
presença real e vital para a vida na terra, não poderão 
vislumbrar no horizonte expectativas de dias prósperos 
e sem violência.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.103)

Tudo se realiza na vida de cada um de 
vocês porque Deus ama
Terça-feira, 07 de junho de 1994

– Raymundo!
– Que foi, Jesus?
– Veja que lindo o mar! Você gosta do que foi criado por 
meu Pai?
– Claro que gosto, Senhor. E acho que também gostas, 
porque costumavas ficar perto do mar, não é?
– Sim. Quando estive humanizado entre vocês, gostava 
também do mar.
– Eh, Senhor, mas infelizmente este mar está bem 
diferente daquele de que gostavas.
– Sim, bem diferente. Mas procure ver-me em tudo, que 
muita coisa mudará em torno de você.
– Como assim, Senhor?
– Serei o filtro de seus olhos, para que em sua retina 
permaneça apenas o brilho da criação de meu Pai, porque 
às vezes o que você aprende entra em conflito com o que 
sabe, e a sujeira criada pelo homem seja colocada à parte. 
Entendeu o que quero dizer?
– Entendi, Senhor. Apesar de tudo, é muito bonito. Vamos 
somente ver, sem as misturar. Não é assim?
– Isto mesmo. Veja as belezas de meu Pai e refugue o 
criado pelos homens.
– Senhor, é tudo muito bonito!
– Estenda seu olhar ao mar, para que Eu lhe inspire 
algumas palavras ao Pai Celeste.
– Sim, Senhor, farei o que me pedes.

Raymundo Lopes

Serei o filtro de seus olhos
16 de fevereiro de 1996 – Cabo Frio (RJ) – Praia
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