
OBRA MISSIONÁRIA

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

Ano VI – Nº 278 – 06 de Junho de 2017Ano VI – Nº 278 – 06 de Junho de 2017

Esse deparar-se da pessoa com uma diversidade humana é algo simplíssimo, 
absolutamente elementar, que vem antes de tudo, de qualquer catequese, reflexão e 

desenvolvimento:
É algo que não precisa ser explicado, mas somente ser conhecido, interceptado, que 
suscita estupor, desperta uma emoção, constitui um chamado e move a seguir, por 

força da sua correspondência à espera estrutural do coração.

s fontes primárias para o conhecimento histórico de sua vida são os quatro AEvangelhos e as Epístolas.
Embora a existência de vários que tiveram o nome de Joshua ou Yeshua torne possível 
alguma confusão nos relatos evangélicos.
 
Conforme a tradição aceita, Yeshua nasceu em Belém, possivelmente entre os anos 4 a 7 
de nossa era, filho de Miryam. Seu nascimento marcou o começo da era cristã. Viveu 30 
anos em Nazaré, a partir dos quais iniciou sua atividade pública.
 
Peregrinando por seu país, levando uma vida exemplar por sua pureza, compaixão e amor 
à humanidade, realizou inúmeros prodígios, que por seu caráter extraordinário foram 
classificados como milagres, e a sublimidade de sua doutrina ressalta-se em especial ao 
seu célebre Sermão da Montanha.
Depois de 3 anos de atuação, foi entregue às autoridades romanas pelos fariseus e 
saduceus como suposto blasfemo e agitador político, sendo condenado e crucificado no 
monte Calvário, próximo de Jerusalém, aos 33 anos de idade.
 
Segundo a tradição estabelece, Yeshua pertencia à nossa humanidade, sendo um ego 
elevado e singularmente puro, que através de Deus estava sendo preparado para a maior 
honra que pudesse alcançar um ser humano, para o advento do Espírito.
 

Raymundo Lopes

Jesus de Nazaré.
Seu nome provém do hebreu,

Joshua = Salvador
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Papai Noel

 imagem do Inferno, que mistura chamas escaldantes e torturas demoníacas combina Aelementos da Geena judaica e do Tártaro da mitologia Grega.
 
Para a maioria do cristianismo trata-se de um destino até o retorno de Yeshua, e, aqueles 
que forem condenados, aí sim não terão escapatória senão a separação completa e eterna 
de Deus.
 
Dizem os teólogos que o mais terrível do Inferno é a plena consciência da pessoa de que ela 
poderia ter optado pelo amor, pela vida ou pelo Céu, mas se encontra ali por sua opção 
contra o bem.
 
O arrependimento pode levar às pazes com Deus, contando sempre com a misericórdia de 
Yeshua. Considera-se que todos são candidatos à comunhão eterna com Ele no Céu, e não 
sentenciados à condenação eterna por julgamentos que possamos fazer.
 
Deus é um Deus de amor, que por meio de Yeshua oferece a salvação e a vida eterna para 
todo aquele que crê, mas também é um Deus justo que há de punir com castigo eterno todos 
aqueles que se conservaram num estado de inimizade e rebelião contra Ele.

Raymundo Lopes

Inferno



aquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em Nalguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: “Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a 
ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas, com verdade, o caminho de Deus. Dize-

nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não?” Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: “Por que me 
tentais? Trazei-me uma moeda, para que eu a veja”. Eles levaram a moeda, e Jesus perguntou: “De quem é a figura e a inscrição 
que estão nessa moeda?” eles responderam: “De César”. Então Jesus disse: “Daí, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é 
de Deus”. E eles ficaram admirados com Jesus.

esus encontrava-se em constante atrito com o poder daquela época. De um lado estavam os judeus, que queriam a ruína dos Jromanos e por outro lado estavam os romanos desejando a ruína dos judeus. Jesus não estava ali para agradar aos judeus, nem 
aos romanos, a missão d’Ele, naquele momento, era cuidar do Reino de Deus. Os judeus estavam no auge do 

aperfeiçoamento da religião e para a sua estruturação estabeleceram uma grande quantidade de regras e normas, que acabaram se 
tornando enfadonhas e até impossíveis de se cumprir. Por isto que Jesus disse que eles colocavam um fardo no ombro do outro e 
nos próprios ombros eles não colocavam nada. Jesus estava tentando ensinar para aquele povo que não era necessário nada 
daquilo que eles estavam exigindo. Foi neste clima que Ele tentava mostrar aos judeus e aos romanos o que era o Reino de Deus. 
Deus estava ali lendo o coração das pessoas e querendo falar com todas elas: Ele estava preocupado era com o coração das 
pessoas. Por isto que certa vez Ele pediu: “Escutai a voz que brota do meu coração, pedindo a tua atenção”. Ele estava convivendo 
com uma sociedade que esperava um Messias dominador, aquele que iria enfrentar o poder romano. Era muito importante para os 
judeus saber de que lado Jesus estava, se era do lado deles ou do lado dos romanos. Eles queriam que Jesus tomasse uma posição, 
pois esperavam um Messias político que fosse defendê-los. Por isto que Jesus, o Verbo Encarnado, viu que, ao fazerem a ele 
aquela pergunta, estavam armando-lhe um laço. A resposta de Jesus, com aquela sabedoria divina pode ser explicada como se Ele 
dissesse: “Eu não estou aqui para falar com vocês sobre impostos, não é esta a minha preocupação, não estou aqui para liderar 
greves e nem fazer apologia sobre impostos. Eu estou aqui falando com vocês do Reino de Deus, desejo falar no coração de cada 
um, descer às profundezas de toda esta hipocrisia! Se querem colocar as coisas desta maneira, me respondam: de quem é esta 
moeda com a qual estão preocupados? É de César? A resposta é simples: ‘Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus’, 
quer dizer, então paguem a César os impostos, deem a ele o que é dele. A minha preocupação não é o social, não é colocar vocês 
em situações que os levem a esquecer do caminho do Reino de Deus. Vocês são escravos de César, se deixaram vencer por ele, 
então, que se paguem os impostos àquele que os domina.” Mas Deus não está preocupado com os impostos, Ele está querendo é 
escutar a voz que brota do coração de vocês, temos que dar a Deus o que realmente é de Deus. Procurem evitar misturar as coisas. 
Procurem não usar daquilo que é de Deus para criarem situações políticas e sociais enganosas. A religião não deve se colocar 
impassível diante de tantas situações desagradáveis e desonrosas que presenciamos, todos os dias, na vida do ser humano. 
Compete a cada um de nós, particularmente, dar solução dos problemas que afligem o homem. Mas a resposta de Jesus está nos 
dizendo que devemos separar as coisas, que devemos participar, atuar naquilo que é de Deus e naquilo que é dos homens. Quando 
estivermos diante de Deus, queremos estar realmente de coração aberto diante de Deus. E quando estivermos resolvendo as 
situações diante de César (dos homens) que sejam realmente diante dos homens. Se soubermos manter o nosso coração aberto 
diante de Deus naturalmente estaremos com Deus no coração, resolvendo as situações diante dos homens. Nossas atividades 
sociais, benevolências e interesses sociais não se enquadram naqueles momentos em que estivermos em adoração, desejando que 
a voz que Deus escuta seja realmente aquela que brota do nosso coração. Aquilo que é de Deus é para Deus, não se igualam à 
moeda nenhuma, a nenhum imposto. Deus, quando desceu a terra, se encarnou, fez verbo, não estava querendo nos dar amostra de 
condições sociais, mas sim de amor. Jesus fala de caridade, mas uma caridade com virtude, um outro tipo de caridade, a caridade 
do espírito, a caridade de gostar, de planejar a esperança, a caridade de mostrar as pessoas o reino de Deus. Jesus não fala desta 
ação de pegar um prato de feijão e distribuir todos os dias para os pobres, ou levar para um pobre, isto não é caridade, é uma 
obrigação do governo. Para esta caridade há sempre quem plante o feijão, colha, cozinhe e distribua. Isto pode ser feito por 
qualquer um, que o pratica, sem compromisso, e pode deixar de ser feita a qualquer hora. A caridade mais difícil é aquela que brota 
realmente do coração e que permanece como um dom, uma virtude, um desejo de fazer cumprir o primeiro mandamento. Ao 
explicarem este Evangelho, muitas vezes, atribuem esta frase de Jesus: “Daí, pois a César o que é de César e a Deus o que é de 
Deus” às desavenças e descuidos sociais. Nenhum dos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que narraram esta passagem, 
quiseram dizer isto. Todos eles estavam dizendo para não se preocuparem com as coisas sociais, quando estiverem falando com 
Deus, pois Deus quer saber o que está se passando em nosso coração, Ele conhece cada um pelo coração. As ações, atividades, 
atitudes sociais, nem sempre expressam o que revela o coração. É disto que este Evangelho está falando. Dê a Deus aquilo que 
pertence a Deus, aquilo que está no âmago de seu coração, aquilo que brota do seu íntimo. Não misture o Reino de Deus com 
aquele gesto que faz você pegar o seu prato de feijão e dá-lo ao pobre, isto é, dar a César o que é de César; cumpre aquilo que é sua 
obrigação social, não naquele momento da linha direta com Deus, dai a Deus o que é de Deus. “E admiravam-se d’Ele”. Os 
evangelistas quiseram dizer que Jesus realmente sabia o que era de César e o que era de Deus.

(Explicação do Evangelho realizada por Raymundo Lopes)

Comentário do Evangelho
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Deus quer escutar a voz que brota do coração, 
quando falamos com Ele. (Mc 12,13-17)



O Raiar do Sol

Somente Deus direciona o 
universo e nossas vidas

Terça-feira,03 de janeiro de 1995

Meus filhos!
Nesta primeira mensagem deste ano, inicio pedindo a 
vocês que rezem, para que Deus permita que a Sua paz 
nasça no coração de todos, neste país; e vocês somente 
gozarão deste privilégio se praticarem o amor fraterno.
Jesus dá uma elevada importância à família santificada 
com a presença de Deus, pois nela está a semente, donde 
germinará esta paz que tanto peço.
É necessário, também, para a conquista desta graça, que 
entreguem suas vidas nas mãos de Deus e não dêem 
crédito a superstições e prognósticos ditados pelo 
demônio para confundir-nos.
Eu lhes aviso que somente Deus direciona o universo e 
nossas vidas.
O Pai, que está no Céu ,é o dono do nosso passado, 
presente e futuro. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘uma voz que fala aos meus ouvidos’ p. 143)

Comentário: A Mãe de Deus, nesta primeira mensagem 
deste ano, nos pede que rezemos pela paz no Brasil. Ela 
nos diz que somente Deus é o dono do nosso passado, 
presente  e  fu turo .  I s to  quer  d izer :  Deus  É, 
independentemente do estado em que estamos vivendo. 
Prestem atenção como a Virgem fala também de Jesus, 
colocando-o no presente: “Jesus dá”. Façamos jus a tão 
grande graça, tendo Nossa Senhora como guia.

enhor bom Deus, estamos aqui, humildemente, STe pedindo que tenhas misericórdia das almas 
dos fiéis que padecem no Purgatório; são irmãos e 
irmãs que viveram na terra e, por descuido, 
deixaram de fazer Tua vontade, por isso foram 
privados de Tua presença.
Tem pena deles, Te pedimos mais uma vez, com 
humildade. E, em resposta a Teu amor para 
conosco, Te oferecemos um Pai-Nosso, que, temos 
certeza, irá fazer com que essas almas sejam objeto 
de Teu olhar. 
Amém.
Pai nosso que estais nos céus,…

Agradeço a Deus por me ter criado e permitido que 
abra meus olhos e veja a beleza da criação.
Agradeço a Deus por permitir que deixe cair em 
meu rosto, em minhas mãos e meus pés a água que 
purifica.
Agradeço a Deus por sentir na boca o alimento que 
me nutre.
Agradeço a Deus por me mostrar que existem 
pessoas mais sábias do que eu, e com elas eu possa 
aprender muitas coisas mais.
Agradeço a Deus por deixar que eu ande e trabalhe, 
para que outros possam desfrutar de tudo isso que 
sinto em meu coração.

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 06 de Junho de 2017 
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No dia 05/06/2017, Maria das Dores
recebeu a 40ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus
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