
Ano VI – Nº 258 – 03 de janeiro de 2017

OBRA MISSIONÁRIA
Ano VI – Nº 261 – 24 de janeiro de 2017

 Jornal Obra Missionária - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                    1

Ano VI – Nº 261 – 24 de janeiro de 2017

ra uma bela manhã, entrei na Capela para sentir mais de perto como Miryam dirige as coisas com uma Esabedoria sensata inigualável. Estava pensando: como ela faz isso? Com o poder que possui, pode 
modificar as coisas num piscar de olhos; como permite coisas que nossa razão desaprova?

Bom. Eu estava entregue a meus pensamentos, sentado num banco da Capela, frente à mesa de comunhão, 
quando pude orientar minha vista para a imagem que fica no fundo; ela mexia, não era uma imagem, era uma 
pessoa, e pude perceber que lá estava Miryam, a mãe de Yeshua.
Ela rezava, era minha percepção, e vi como fazia.
Era assim:
 "Paizinho, sei que habitas onde não alcançamos, por isso Teu nome é inatingível e nós o santificamos.
Desejamos que teu Espírito tome lugar em nossa vida e que Tua vontade seja soberana, assim sendo, iremos 
respeitá-la.
Nosso alimento espiritual, que provém de Tua presença, não pode faltar, por isso perdoa as dívidas de nossa 
alma, porque não sabemos como respeitar Tua soberania. Não permitas que a tentação deste mundo venha 
até nós.
Então, confiando em Teu poder, ousamos dizer que assim seja, conforme Tu estabeleceste."
Eu, maravilhado, perguntei:
- É uma oração nova?
- Não, ela respondeu, foi Yeshua quem me ensinou! Aqui, neste local, tenho Yeshua. Gostaria de ter um lugar 
onde pudesse permanecer. Faço aqui, onde (você) reproduz minha imagem e onde de minhas mãos saem água, 
o local de minhas frágeis benevolências. Estou lhe mandando um reprodutor de som. Desejo ouvi-lo depois da 
consagração a Yeshua.
Logo após essa conversa recebi, por intermédio da Marília, um CD da Anaceli com músicas que entendi serem 
dedicadas a Ela; era isso que Ela desejava ouvir.
Depois, pensando na oração que ouvi, me pareceu ser uma versão do Pai-Nosso, e não escutei de Miryam 
nenhuma contestação a este entendimento.

Raymundo Lopes

Frágeis benevolências
Vila Del Rey, sábado, 29 de novembro de 2014Vila Del Rey, sábado, 29 de novembro de 2014

Frágeis benevolências
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Comentário do Evangelho 

Os Verdadeiros Parentes de Jesus - (Mc 3,31-35)

aquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. NHavia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua 
procura”. Ele respondeu: “Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?” E, olhando para os que estavam 

sentados ao seu redor, disse: “Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, 
minha irmã e minha mãe”.

ste Evangelho é muito conhecido por refletir um ponto polêmico entre as Igrejas coirmãs, ao mencionar a Eexpressão "irmãos e irmãs de Jesus". As pessoas que o lêem e têm dúvida sobre esta questão, é porque 
desconhecem totalmente o contexto em que o fato ocorreu e a cultura dos judeus naquela época.

Naquela região, as línguas mais faladas eram o hebraico, o aramaico e o grego, culturas que tinham por hátito se referir 
ou se dirigir aos parentes chamando-os de irmão, irmã, primo ou patriota. Em hebraico usava-se a palavra "Ah" e em 
grego a palavra "Aha", ambas com o mesmo sentido: irmão, irmã, primo e patriota. Este é o motivo de tamanha 
dúvida, quando Jesus diz: "meus irmãos".

Daí surgiu a polêmica e a contestação ao dogma da virgindade de Maria. Jesus se referia a pessoas que realmente eram 
seus parentes e que estavam com Sua Mãe, mas que não eram, como alguns querem, Seus irmãos consangüíneos, o 
que Ele não tinha.

As Igrejas coirmãs tiveram início a partir de pessoas que protestavam contra algumas situações da Igreja Católica. 
Uma destas questões, além do dogma da virgindade de Maria, era o dogma da Imaculada Conceição. A dúvida surgiu 
exatamente na época em que havia na Igreja Católica uma ala contra a Imaculada. Estes fatos não são revelados, 
porque os protestantes querem fazer as pessoas acreditarem que Nossa Senhora, além de ter tido outros filhos, não fora 
preservada do pecado original. Quando Jesus disse: "Quem é minha mãe?" Ele quis dar um sentido espiritual a esta 
palavra. Mas alguns se apegam ao sentido literal da expressão, para dizer que Ele estava desrespeitando Sua própria 
Mãe, ou ainda – como acontece com os protestantes – para subtrair-lhe a grandiosidade que representa sua 
maternidade divina, em vista da qual foi privilegiada com esta graça singular.

Para entender o Evangelho é necessário conhecer os costumes e a cultura da época, não o interpretando à letra, ao pé da 
letra. Tudo o que foi dito por Jesus é muito importante, mas se perde quando não temos o devido cuidado com a sua 
leitura.

Ele estava aqui nos dizendo que temos uma família espiritual com o Altíssimo, somos todos irmãos em Cristo, com o 
qual formamos Seu Corpo Místico. Portanto, antes e acima dos laços familiares, temos um vínculo maior em Deus, do 
qual somos um projeto. Não podemos nunca nos esquecer disto, pois aí está "a grandeza de nossa origem e o sentido de 
nossa fé", como disse certo doutor da Igreja. Portanto, primeiro temos um compromisso: conhecer Deus como Pai e 
fazer a Sua vontade. Isto é básico, primordial a todos nós.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.88)
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 EVANGELISTA MATEUS OCOMPÔS UM DISCURSO A 
PARTIR DE DIFERENTES 

FALAS DE YESHUA, COLOCOU-O DE 
MANEIRA PROGRAMÁTICA NO 
INÍCIO DE SUA REPRESENTAÇÃO DE 
AÇÃO DE YESHUA E DESSE MODO 
Q U A S E  N O  I N Í C I O  D E  S E U 
EVANGELHO.
 
Com referência ao lugar mencionado, o 
discurso é denominado Sermão da 
Montanha: Tendo visto a multidão ele 
subiu à montanha e sentou-se, e seus 
discípulos se aproximaram e ele abriu sua 
boca, ensinou-lhes e disse: (…).
E s t e  s e r m ã o  c o n t é m  a fi r m a ç õ e s 
importantes sobre o procedimento ético 
dos cristãos, as três alianças etc.
 
Lucas também incluiu o sermão, embora 
abreviado, em seu evangelho. Também 
correspondendo ao lugar, este é conhecido 
como Discurso do Campo: Yeshua desceu 
com eles e parou num campo plano. (…).

Falei sobre esse Sermão na quinta-feira, dia 
12 deste mês, na sala do SIM.

Raymundo Lopes

Nota do SIM: Raymundo tem dado 
palestras todas as quintas-feiras, às 17:30 
horas, no SIM.
Rua Alagoas, 1460 - sala 901 - Savassi.

Sermão da Montanha



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 24 de janeiro de 2017 
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No dia 23/01/2017, Paulo Maurício
recebeu a 26ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

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.

(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.

Convertam-se e rezem para que outros o façam
Terça-feira, 02 de maio de 1995

Faça-se

Informamos que no dia 07 de 
fevereiro, terça-feira, não teremos a 
reza do terço com Raymundo Lopes 
devido a realização da Novena de 
Nossa Senhora de Lourdes.

Aviso

Senhor meu Deus, criaste o infinito e nos criaste com 
o privilégio do sopro provindo do Teu Espírito, para 
podermos reconhecer-Te em tudo o que nos rodeia. 
Quiseste que, através da celestial harmonia 
dacriação, ouvíssemos a Tua voz. Do zumbir dos 
insetos à música das estrelas, nos chega aos ouvidos 
a melodia do universo, que nada mais é que o eco do 
Teu divino “faça-se”. Deste-nos, depois de tudo 
isso, a liberdade de escolha, para que possamos, com 
consciência, discernir se queremos ver-Te e escutar-
Te da forma como Te humanizas ante nossos olhos. 
Queres nos dar o prêmio da eternidade, mostrando-
Te como o Divino Artífice Universal, através de 
Tuas obras. Ensinaste-nos, enfim, que pelos frutos se 
conhece a árvore. Então, basta-nos olhar para o alto, 
para constatarmos a Tua infinita grandeza. Amém.

Jesus a Raymundo - Cabo Frio - Capela de São Francisco, 24-02-1996

<asd>


