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Se o homem ultrapassar muito os limites
poderá ser esmagado pelo pé celestial.

M

e lembro que pensei quando contemplava um lago na Itália: Deus permitiu que eu o tomasse
emprestado por algum tempo. A incalculável pilha de preceitos legais que cercam os direitos de
propriedade é um dos maiores atrevimentos da humanidade.
O ser humano arrogou a si o direito a todas as terras que existem no mundo, como se existissem só para ele.
As montanhas, os vales, os lagos e os oceanos, tudo lhe pertence, porque ele aﬁrma que assim é.
O homem mata os pássaros, os peixes, as vacas etc., porque de certo modo julga que também é dono deles.
Estão nas suas terras. Suas terras! Seu rio, sua lagoa!
Quem já ouviu dizer que um coelho ou um pato de asas azuis tivesse direito de propriedade sobre terras ou lagos?
Que direito têm os peixes aos lugares onde desovam?
Os pássaros aos pontos onde vão buscar comida ou mesmo um cachorro em sua casa, quando contraíram os
desejos do homem ou o seu direito de ganhar comida?
O homem diz: Mas nós estamos procurando defender essas coisas.
Vejam as nossas leis de conservação, os parques, os amimais vivem sob nossa proteção.
Apesar dos pesares o que sobra de tudo isso é a imagem de uma fauna material metida numa garrafa bem arrolhada
e exibida numa espécie de imitação da vida.
Se alguém tem vontade de ver um pato de asas azuis, um jacaré ou uma onça, basta assinar um compromisso à
porta de uma dessas estufas engarrafadas e sair ali olhando aqueles exemplares aparentemente vivos.
Mas fora daí a natureza está sendo completamente despojada dos seus direitos.
Penso que a propriedade é um direito inerente a tudo o que vive na terra, se alimenta dela e dela depende para viver.
O homem não tem direito de destruir essa fonte de vida para as outras espécies. Pode ou não compreender quais
são os seus direitos e responsabilidades em reação ao domínio sobre toda a terra.
Mas se não tem essa visão não devemos ser capazes de exercer esse domínio.
Desconﬁo que alguém mantém toda essa propriedade imobiliária, a que chamamos terra, em usufruto para todas
as criaturas que nela vivem.
Não creio que Deus permita que essas criaturas sejam espoliadas pela cobiça, pela arrogância e pela crueldade do
homem.
Que será então de toda essa reiterada conversa que proclama:

“é meu, é meu, é meu”?
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Livro da geração de Jesus Cristo,
ﬁlho de Davi, ﬁlho de Abraão.
(Mt - 1,1-17)

A

genealogia tem o objetivo explícito de provar que Yeshua tem o número 6, o fruto da história da
salvação. Enquanto a genealogia desde Davi insere Yeshua no vasto horizonte da história da
humanidade e, com ele, até nós.

2 Abraão gerou a Isaque; e Isaque gerou a Jacó; e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos;
3 E Judá gerou, de Tamar, a Perez e a Zerá; e Perez gerou a Esrom; e Esrom gerou a Arão;
4 E Arão gerou a Aminadabe; e Aminadabe gerou a Naassom; e Naassom gerou a Salmom;
5 E Salmom gerou, de Raabe, a Boaz; e Boaz gerou de Rute a Obede; e Obede gerou a Jessé;
6 E Jessé gerou ao rei Davi; e o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher de Urias.
7 E Salomão gerou a Roboão; e Roboão gerou a Abias; e Abias gerou a Asa;
8 E Asa gerou a Josafá; e Josafá gerou a Jorão; e Jorão gerou a Uzias;
9 E Uzias gerou a Jotão; e Jotão gerou a Acaz; e Acaz gerou a Ezequias;
10 E Ezequias gerou a Manassés; e Manassés gerou a Amom; e Amom gerou a Josias;
11 E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para Babilônia.
12 E, depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel; e Salatiel gerou a Zorobabel;
13 E Zorobabel gerou a Abiúde; e Abiúde gerou a Eliaquim; e Eliaquim gerou a Azor;
14 E Azor gerou a Sadoque; e Sadoque gerou a Aquim; e Aquim gerou a Eliúde;
15 E Eliúde gerou a Eleazar; e Eleazar gerou a Matã; e Matã gerou a Jacó;
16 E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu JESUS, que se chama o Cristo.
17 De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são catorze gerações;
e desde Davi até a deportação para a Babilônia, catorze gerações;
e desde a deportação para a babilônia até Cristo, catorze gerações.
Ora, se são catorze gerações, temos a soma de 42 gerações, tirando os noves fora = 6.
Calculando também com o nome de Davi, temos:
D-V-D ( nome de Davi em hebraico, sem as vogais )
D=4
V=6
D=4
4 + 6 + 4 = 14
Yeshua é maior do que Davi, que gerou Salomão.
Assim os destinatários de uma genealogia desse tipo só poderiam ser judeu-cristãos ou mesmo judeus aos
quais era dirigida a pregação missionária.
Raymundo Lopes
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Espigas Colhidas no Sábado (Mc 2,23-28)

J

esus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar
espigas, enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: “Olha! Por que eles fazem em dia de
sábado o que não é permitido?” Jesus lhes disse: “Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros
fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que
Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No
entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães”. E acrescentou: “O sábado foi feito para o homem, e
não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é senhor também do sábado”.

Comentário do Evangelho

J

esus conhecia bem a Torá, parte do Antigo Testamento. Ele usava, muitas vezes, da própria consideração da Torá
para ensinar. Os fariseus, como de resto os judeus, observavam rigorosamente a Torá. Praticavam tudo
minuciosamente, fazendo daquilo uma norma que se tornava um senhor, e a pessoa escrava. Isto, no tempo de
Jesus, tomava uma conotação política séria, porque toda a Judéia estava dominada pelo poder romano. Os judeus
colocavam diﬁculdades na realização dos preceitos, com isso mostravam aos romanos que tinham uma Lei que não
podia ser profanada, transgredida. Isto foi se evoluindo, entre os judeus, até a época de Jesus.
Os judeus se sentiam verdadeiros escravos dessas heranças espirituais. E Jesus estava ali para proclamar uma "boa
nova". Não estava para abolir a Lei, mas para conﬁrmá-la e gloriﬁcar o homem.
Usando das próprias palavras da Torá, Jesus justiﬁca a atitude dos discípulos mencionando o episódio histórico, onde
Davi e seus companheiros entraram no Templo e comeram dos pães da proposição.
Esse pão era sagrado, tinha, mais ou menos, o valor que tem para nós a Eucaristia. Ninguém podia se alimentar dele, a
não ser os próprios sacerdotes.
No Templo havia castas: os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os discípulos. Os discípulos tornavam-se, mais tarde,
sacerdotes e, dentre estes, um era escolhido para Sumo Sacerdote, algo como o Papa, hoje. Para que a Lei Judaica
pudesse sobreviver, durante a ocupação romana, eles observavam isso rigorosamente.
Quando Jesus começou a falar, as pessoas eram mais escravas daqueles preceitos religiosos, que propriamente da
ocupação romana. Por isso Ele foi contra aquela situação, de que no sábado não se podia fazer nada, nem colher uma
espiga à beira da estrada. E, aproveitando o exemplo de Davi, que alimentou seus soldados com o pão da proposição,
porque estavam com fome, Ele se proclama, naquele momento, igual a Deus, quer dizer, Filho de Deus. "O sábado foi
feito para o homem, e não o homem para o sábado."
Jesus não estava, assim, nos ensinando o desrespeito às leis constituídas. Ele disse em seguida: "O Filho do homem é
senhor também do sábado." Isto mostra que o Mestre se coloca no mesmo nível de Deus, de ser Filho de Deus. E
aﬁrma que a subordinação da Lei do sábado ao homem, nos mostra que essa Lei desaparece sempre que ela servir de
empecilho a um certo bem. Quer dizer: toda lei é boa, quando traz coisas boas ao homem. É ruim, quando traz coisas
ruins. Se a lei é boa, ela é digna de ser respeitada; se ruim, é passível de desrespeito.
É isto que Jesus nos ensina. Ele nos dá esta liberdade de discernimento cristão. E, diante do Espírito Santo, já estava
preparado o Pentecostes, para que o cristão pudesse contar com a extraordinária ajuda do Espírito Santo de Deus.
Saber discernir se a lei está trazendo um bem comum, ou se está trazendo um mal, exige-se coisas muito maiores, que é
a dignidade humana. E, também, o discernimento diante das coisas que Deus fez, para que possamos raciocinar,
pensar.
Nesse momento, Jesus se coloca diante de Deus como verdadeiro Filho, questionando aquilo que era na verdade um
espiritualismo exagerado, sem causa, atrapalhando o bom entendimento das coisas de Deus. Inclusive a Sua vinda ao
mundo, através da humanidade de Jesus.
(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.86)
Jornal Obra Missionária - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br

3

No dia 16/01/2017, Antônia Laurinda
recebeu a 25ª visita da Imagem de
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Senhor Deus, soberania
Terço da Divina Eucaristia

O

ração ensinada pelo Anjo, em favor da Igreja,
na defesa de seus dogmas e preceitos.(Rezálo usando-se o terço do Rosário)

Convertam-se e rezem para que outros o façam

Na primeira conta: o Credo;
Nas três contas seguintes: três Pai-Nossos;
Nas dezenas (em cada conta):
D – Graças e Louvores se deem a todo momento,
T – Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Nos intervalos de cada dezena: uma Salve-Rainha.
Finalizando: uma Salve-Rainha.
D: Dirigente – T: Todos

Terça-feira, 02 de maio de 1995

Meus ﬁlhos!
Convertam-se e rezem para que outros o façam, porque o dia
da grande puriﬁcação desponta no horizonte, e atingirá toda
a humanidade, independente do credo que praticam.
Estejam unidos para que possam, numa cadeia amorosa,
ajudar a todos nessa conversão que tanto peço. Não os quero
amedrontados, porque isto não será um castigo, mas uma
imensa graça que o Pai Celeste derramará sobre a terra.
Nesse dia vocês verão passar, por um relance diante dos
olhos, todas as faltas cometidas contra as Leis de Deus.
Estejam preparados e usem da conﬁssão como o meio eﬁcaz
que atenuará enormemente o impacto dessa ação
puriﬁcadora do Criador. Somente poderei ajudá-los se
quiserem ser ajudados.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Extraído do livro “Diálogos com o Inﬁnito” – pág. 142)
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(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.160)

Comentário: Nestas mensagens, pela primeira vez, Nossa
Senhora toca no assunto da “grande puriﬁcação”. Ela
sempre se preocupou, aqui, com a evangelização,
alertando-nos para a necessidade de uma “conversão
urgente, profunda e sincera”. A “grande puriﬁcação”, já
predita por ela em Garabandal, ao padre Gobbi, em
Medjugorje e em Akita, torna-se cada vez mais uma espera
preocupante. Devemos estar preparados, porque essa
experiência será assustadora para aqueles que não se
encontrarem na graça de Deus, puriﬁcados do pecado pelo
Sacramento da Conﬁssão. Ela deseja nos ajudar, mas
respeitando nosso livre arbítrio, o que só será possível com
nosso consentimento. Maria enfatiza também que a ação
puriﬁcadora de Deus atingirá a todos, independentemente
do credo que praticarem. Isto é, Deus não é monopólio dos
cristãos, mas é de toda a humanidade.
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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 17 de janeiro de 2017
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