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Ano VI – Nº 272 – 02 de maio de 2017

 As suas legiões ocupam metade das terras 
conhecidas do mundo de então.
 
A cidade das sete colinas é um imenso lupanar, 
onde reinam o vinho e a luxúria.
 
O deboche é uma doença contagiosa, cujo vírus se 
infiltra por todo o lado.
 
Do oriente ao ocidente a corrupção é geral, as leis 
espirituais são espezinhadas, submersas pelas 
vagas da desonra.
 
As duas grandes correntes místicas: a ariana e a 
semítica, correntes de pensamento que canalizam 
até nós todas as nossas religiões, todas as nossas 
artes, estão ameaçadas de extinção.
 
Do mar do Norte ao Mediterrâneo, do Atlântico ao 
mar Negro a iniciação entra em declínio, extingue-
se.
A sua agonia passa despercebida, totalmente 
encoberta pelas festas pagãs dedicadas às 
divindades múltiplas de um politeísmo radioso.
 
Tudo está prestes a ser subvertido em silêncio, num 
ambiente à Césares, quando o Senhor  do mundo, 
que sabia do perigo, decide intervir.
 
Para suplantar o desregramento dos costumes e 
equilibrar a perda do conhecimento sagrado, o 
Senhor do mundo elabora uma doutrina dinâmica 
do pensamento e abre de um só golpe as portas da 
verdade.                                         
                                                                          Raymundo Lopes

 

Quando Cristo nasce, 
está Roma no apogeu da sua Glória.



aquele tempo, celebrava-se, em Jerusalém, a festa da Dedicação do Templo. Era inverno. Jesus passeava pelo NTemplo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: “Até quando nos deixarás em dúvida? Se 
tu és o Messias, dize-nos abertamente”.Jesus respondeu: “Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que 

eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim; vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. 
As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se 
perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão.Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém 
pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um”.

ste Evangelho poderia ter começado apenas dizendo que Jesus estava no Templo e que algumas pessoas Eaproximaram-se e lhe fizeram perguntas. Mas não foi assim. Por que, então, começou dizendo que era inverno e 
que Jesus andava pelo Templo, sob o pórtico de Salomão? Nada no Evangelho é por acaso. Tudo tem um 

sentido. Os evangelistas, principalmente João, não tinham nenhuma intenção de contar histórias, tudo que escreviam 
continham mensagens. O Templo de Salomão era o maior de Jerusalém, e o dia muito importante para os judeus: Dia da 
Dedicação. Era uma festa que lembrava o levantamento do altar do Templo, ao qual somente o Sumo Sacerdote tinha 
acesso. Esse Templo foi destruído por três vezes. Nas duas primeiras foi reconstruído. Na terceira, destruído pelos 
romanos, não mais foi levantado. A última estação do ano, sabemos, é o inverno, e o pórtico de Salomão representa 
aqui a porta da sabedoria, pela qual entramos para encontrá-la. Salomão simbolizava a sabedoria com toda a sua 
mística, pois sobedoria foi o que pedira a Deus. No inverno, à porta da sabedoria, Jesus andava. Isto quer dizer: na 
indiferença de nossa inteligência em reconhecer o próprio Deus pelas suas obras, Jesus vem à sabedoria humana, para 
aplacar-lhe a frieza, a insensibilidade de seu discernimento. Os escribas e fariseus que ali estavam, certamente levados 
por Deus, freqüentavam o Templo. Tomados pela razão, fizeram aquelas perguntas. São perguntas que nossa razão faz 
diante da sabedoria, movida pela insensibilidade de seu discernimento: "Se és o Cristo, dize-nos abertamente." Jesus, 
ao responder, nos passa um ensinamento muito importante para nossa vida. Façamos um parêntese, para entendermos 
o seguinte: ir para o Inferno é difícil, porque esta não é a vontade de Deus, que nos criou para o Seu convívio, em seu 
Reino. Por que, então, existe o Inferno, se a vontade de Deus é que ninguém vá pra lá?... Aí é que está a grande resposta 
deste Evangelho. Jesus é muito claro, quando diz: "…vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Minhas 
ovelhas escutam a minha voz, Eu as conheço e elas me seguem". Quer dizer, então, que existem ovelhas que o Pai não 
deu a Jesus e que não O conhecem; estas, então, estão destinadas ao Inferno. Assim antevê e determina Deus, à luz de 
Sua divina sabedoria. E Jesus confirma: "Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém às arrebatará de 
minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai." Por isso existem 
ovelhas que não vão para o Inferno. E quem são elas? Aquelas que conhecem Jesus e O seguem, os eleitos, também 
antevistos por Deus desde a eternidade. Para conhecer Jesus é necessário aderir interiormente a Ele, nascer de novo, do 
alto. A fé supõe uma afinidade espiritual com a verdade. A verdade do Cristo emana, sai dele: a caridade, a justiça, a 
esperança e, acima de tudo, o amor. Estas são, portanto, as ovelhas que o Pai deu a Jesus e que não se perderão, pessoas 
até mesmo de outras crenças, mas que O conhecem. As outras, aquelas que ficam no Templo de Salomão, perguntando: 
Você é realmente o Messias?, na consciência de Deus estão excluídas do rebanho de Cristo, destinadas, portanto, ao 
Inferno. Daí a luta do demônio: ele não acredita nas ovelhas de Jesus. Ele está, ainda, na grande pergunta racional: "Se 
és o Cristo, dize-o abertamente." Esta pergunta é demoníaca. É ele quem a suscita em nosso coração, para que a 
façamos sempre, duvidando da presença de Cristo. E a fazemos porque queremos sempre sinais evidentes, uma fé que 
se propõe racional, que lança raízes na razão, como se esta, por si, pudesse explicar toda a relação do divino com o 
humano. É a soberba buscando uma outra verdade. Mas Jesus conhece o Seu rebanho, aquele que Deus lhe deu, por 
isso não atenderá aos apelos da razão desprovida de espiritualidade, à soberba. Portanto, precisamos ter sempre em 
mente esta grande promessa de Deus: As ovelhas que o Pai me deu ninguém as arrancará de minha mão. As pessoas que 
pertencem ao rebanho de Jesus devem dar graças a Deus por isto, pois não irão para o Inferno. Podem até passar um 
bom tempo no Purgatório, mas não se perderão. Este é o Evangelho da esperança, da escolha, que nos mostra o poder 
do amor e desperta em nós uma vontade muito grande de viver. Independente de credo ou cultura, o amor é um só. Este 
amor que reconhece Deus e que é o sentido de Sua escolha. Devemos refletir bem sobre tudo isto e, elevando o nosso 
pensamento a Deus, dizer: Meu Deus, se estou no teu Coração divino, se faço parte do teu rebanho, que escolheste para 
louvar o amor, através de Jesus, eu te dou graças.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes)

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

Comentário do Evangelho

A Festa da Dedicação (Jo 10,22-30)
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omos muitos que, se olharmos o período que se abre à nossa frente, obcecados pela ideia da inutilidade de Studo, paramos de pensar. 
De que vale perguntarmos, pensarmos num futuro melhor, para fazermos projetos, se o complicado mecanismo 
da nossa civilização está a pique de se transformar num monte de lixo? 
Se devemos cair bruscamente na desordem, esforcemo-nos por assegurarmos, da melhor maneira possível, nossa 
integridade religiosa e pessoal e nossa sobrevivência. 

Se permitirmos que essa incerteza, esse viver sem rumo, essa descrença se generalizem, ameaçarão a esperança e 
a confiança que tem dado à vida humana sua lógica e dignidade. 

A semente do futuro jaz no presente. 
A história mostra como tantas vezes uma geração contrafeita e torturada abrigou em si mesma, sem saber, as 
forças que trariam vida e estímulo a uma era vindoura. 

Em sua cela monástica de Belém, no ano 410 da era cristã, são Jerônimo havia concluído a sua tradução das 
escrituras para o latim, e estava redigindo os comentários quando soube que Roma, a cidade eterna, símbolo da 
permanência da cristandade, fora saqueada pelo bárbaro Alarico e seu exército de godos. 
Já lhe parecia inútil o seu trabalho, e Jerônimo escreve desalentado.

                                                  Que fica, se Roma passa?
Raymundo Lopes

Que ca, se Roma passa?Que ca, se Roma passa?



O Raiar do Sol

No dia 08/05/2017, Maria Leonídia
recebeu a 36ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Aos Anjos do Senhor

Com minhas visitas e sinais, quero dar
testemunho da vida eterna

Terça-feira, 09 de abril de 1996

Queridos e amados filhos! 
A vitória de Cristo sobre a morte deve ser, para vocês, o 
aval seguro que lhes garante a eternidade.
De nada significaria a vida, se Deus não resgatasse seu 
Filho predileto da morte.
Para isto humanizou-se, para nos dar vida e vida em 
abundância.
Com minhas visitas e sinais, quero dar testemunho da 
vida eterna. Desejo que tenham confiança na promessa de 
Jesus.
Nestes últimos tempos, estou afastando aos poucos a 
pesada pedra do túmulo, onde muitos desejam, numa 
louca e insana corrida ao materialismo, encerrar a fé, para 
que percebam que (ele) se encontra vazio. Com minha 
intervenção, Eu a ressuscitei (a fé) no mundo inteiro, em 
nome de Cristo, que está no Céu.
O meu amor por vocês é grande e forte para esta tarefa. 
Tenham confiança e vivam o que lhes digo.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘uma voz que fala aos meus ouvidos’ p. 214)

Comentário: Nossa Senhora declara abertamente que, com suas visitas e 
sinais, despertou no mundo inteiro a fé, e quer levar-nos a verificar por nós 
próprios que o local onde o materialismo deseja enterrá-la se encontra vazio. 
À vista da razão, é evidente que a fé está em declínio. Entretanto, na lógica 
do Céu, Nossa Senhora quer dizer que, no íntimo do homem, a fé não 
morreu. Somente os insensíveis não percebem nessas palavras de Maria uma 
esperança de ressurreição da fé, no mundo inteiro. Os discípulos de Emaús 
achavam que Jesus tinha morrido. No entanto, Ele estava presente, vivo, 
entre eles.

enhor bom Deus, força insuperável criadora do Sinfinito, minha alma tem necessidade de vivenciar 
Tua presença na terra, porque sinto-me fraco(a) e 

sem força para entender Teus desígnios. Teus Anjos, desde 
o meu nascimento, me rodeiam e se esforçam para que eu 
entenda, cada vez mais, que Tua vontade criadora deseja 
me ver feliz. Agora eu desejo, do fundo do meu coração, 
que esse contato se realize plenamente. Estou com minha 
alma prostrada a Teus pés santíssimos, com a cabeça baixa 
e totalmente entregue à Tua vigilância paterna. Faz, 
Senhor, com que Tua força me envolva, através de Teus 
Anjos, e me forneça proteção contra as ciladas do 
demônio. Que o perfume das criaturas, criadas segundo a 
Tua vontade e fiéis a Teu amor, possa desvanecer por 
completo o inóspito caminho em que me encontro. 
Senhor, minha alma deseja ser transformada em 
instrumento de Tua presença; e sei que através dos Anjos 
que me rodeiam dia e noite isto pode ser realizado. Amor 
que se fez carne um dia no seio virginal de Maria, meu 
coração se acha pronto para ser totalmente invadido, 
através dos Teus Anjos, pela força de Teu Espírito, para 
que sejam dissipadas todas as dúvidas; seja dissipado todo 
o desentendimento; seja dissipado todo o desamor; sejam 
desmoronadas as colunas do ódio, da inveja e da 
desavença. Senhor, que Teus Anjos me assistam e me 
transformem numa alma limpa, para entender e fazer Tua 
vontade na terra. Amém.
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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 28 de março de 2017 
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