
OBRA MISSIONÁRIA

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

Ano VI – Nº 285 – 25 de Julho de 2017

A intenção de Yeshua era o simbolismo

Yeshua acreditava que o simbolismo religioso era útil para as pessoas de todos os 
níveis de educação e inteligência.

 
Ele sempre falava por meio de parábolas, para que as pessoas pudessem entender o 
significado dos seus ensinamentos.
 
Fornecer às pessoas imagens concretas, com as quais elas pudessem se identificar, 
ajudava-as a compreender princípios espirituais mais abstratos.
 
Yeshua era um exímio contador de histórias, porque conhecia o poder do simbolismo na 
comunicação das ideias.
 
A pessoa espiritualizada está em constante desenvolvimento.
 
Coisas que foram um dia vistas em preto e branco, adquirem nuanças de cinza à medida 
que vamos crescendo.
 
Yeshua instituiu rituais religiosos, para que lembrássemos dele, não porque os rituais 
tivessem a capacidade mágica de nos tornar poderosos.
 
Algumas pessoas fazem os gestos e repetem as palavras dos rituais sem perceber o 
sentido que eles encerram.
Seguir as regras e executar rituais, sem entender que eles se destinam a favorecer o 
relacionamento com Deus e com as outras pessoas, é praticar uma religião vazia que não 
favorece o crescimento espiritual.

 
Raymundo Lopes
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eriam sido os apóstolos simpáticos contadores de história, com dotes de propagandistas, e os evangelhos Tuma lenda popular adaptada às necessidades de um catolicismo incipiente? 

Eis uma teoria que há 2.000 anos persegue não poucas pessoas. 
A ideia afigura-se-nos demasiado simplista e puramente negativa, pelo que não a compartilhamos. Como não 
compartilharmos as teorias que negam a existência material de Yeshua, para menosprezar os seus ensinamentos e 
as suas revelações.
Na verdade, os vestígios escritos da passagem de Cristo pela Terra Santa são da autoria dos próprios israelitas, os 
seus maiores inimigos. 
Estes documentos, da maior importância, mencionam o processo de Yeshua tal como o Sepher Toldos Yeshua, 
escrito pelos rabinos da época.
Soou a hora das revelações que se fizeram chama: o Filho de Deus era um iniciado. 
Yeshua perpetuou e adaptou um conhecimento divino que revelou, isto é, reocultou. 
Para compreender a missão secreta de Cristo é necessário procurar a verdade no seio da história oculta da 
humanidade, para além das aparências e para além das paixões. 
Yeshua não era nem um sonhador nem um louco, mas sim um homem e com uma missão a cumprir, que sabia 
donde vinha e para onde ia.
Na sua sombra, desenhava-se a mais alta iniciação que o mundo jamais conheceu. 
Alguns rabinos, não todos, viram nas doutrinas pregadas por Yeshua a revolta de um iniciado, cego pela sua fé, 
não viram a chegada da justiça a um mundo de ódios.
 

Raymundo Lopes
 
 
Talmude: (em hebraico significa estudo) é um dos livros básicos da religião judaica, contém a lei oral, a doutrina, a moral e as tradições dos judeus – 
edição original em aramaico.
Sanedrim: Sinédrio – Tribunal de Justiça. O Talmude identifica duas classes de cortes de rabinos chamadas Sinédrio: o Grande Sinédrio (em 
Jerusalém) e o Sinédrio Menor (demais cidades). O Grande Sinédrio constituía a Corte e Legislativo – Suprema Corte da antiga Israel, formado por 71 
juízes, dentre os quais o Sumo Sacerdote; julgavam, inclusive, apelações dos casos dos Sinédrios Menores. De acordo com uma antiga tradição, tinha 
71 membros, herdeiros segundo se supunha, das tarefas desempenhadas pelos 70 anciãos que ajudavam a Moisés na administração da justiça, além do 
próprio Moisés, daí porque 71 membros.
Seus integrantes sentavam-se em semicírculo. Antes da destruição de Jerusalém, em 70 d.C., o Grande Sinédrio reunia-se no Templo, durante o dia, 
exceto antes dos festivais e do sábado. No uso corrente, o termo Sinédrio costuma referir-se ao Grande Sinédrio.
Sepher Toldos Yeshua: livro da História de Jesus ou Vida de Jesus – é um "antievangelho" medieval, uma paródia do evangelho cristão. Possui várias 
versões diferentes, nenhuma considerada canônica ou normativa dentro da literatura rabínica. De autoria anônima, o livro é uma coleção de histórias 
populares sobre o nascimento de Jesus, sua esperteza e seus truques de magia, e foi uma reação dos judeus às perseguições sofridas na época das 
Cruzadas. As histórias afirmam que Jesus era um filho ilegítimo, praticava magia e heresia, seduzia as mulheres e morreu de forma vergonhosa. Mas 
elas também mostram uma relação paradoxal de Jesus, como observa Joseph Dan na Enciclopédia Judaica, "A narrativa em todas as versões trata Jesus 
como uma pessoa excepcional, que desde a sua mocidade demonstrou inteligência e sabedoria incomuns, mas desrespeito para com os mais velhos e 
sábios de sua época". Devido à sua natureza ofensiva, os estudiosos judeus e cristãos dos tempos modernos têm dado pouca atenção ao Toledot.

Descobrem-se vestígios
no Talmude e no Sanedrim
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 meu objetivo é oferecer uma perspectiva sobre Ocomo os ensinamentos de Yeshua encerram 
poderosas ideias psicológicas capazes de influenciar 
hoje a nossa vida.
 
Durante séculos, aqueles que estiveram dispostos a 
meditar sobre as parábolas de Yeshua tiraram proveito 
das pérolas de sabedoria nelas encontradas.
 
À medida que a nossa capacidade de refletir a respeito 
do comportamento humano se torna mais sofisticada, 
acredito que nossa capacidade de sermos beneficiados 
por essa sabedoria só fará aumentar.
 
Yeshua nos deixou a crença de que a conversa é uma 
coisa positiva tanto com as outras pessoas quanto com 
Deus.
 
Não é bom ficarmos sozinhos. O que escrevo gira em 
torno do diálogo entre os ensinamentos de Yeshua e o 
pensamento psicológico em evolução.
Espero que você tenha se reconhecido em alguma das 
situações apresentadas e que tenha conseguido se 
conhecer melhor.
 
Compreendo que escrever sobre os ensinamentos de 
Yeshua pode ser controvertido. Mas, de uma coisa eu 
sei: o meu trabalho como dirigente do Terço 
Degredados Filhos de Eva beneficiou a minha vida e a 
de vocês.
Embora a ciência de ser só tenha oficialmente poucos 
anos, ela foi desenvolvida na mente de vocês, 
proeminentes, muito tempo antes.
 
Quando penso em todos vocês, cuja doutrina católica 
é chamada nos tempos modernos de catolicismo, não 
consigo pensar em ninguém que mereça mais o título 
de psicólogo do que Yeshua.
 

Raymundo Lopes



O Raiar do Sol

A porta do Reino de Deus é pequena e estreita
Terça-feira, 29 de agosto de 1995

eus filhos! Percorro a terra pedindo a conversão, para 

Mque almejem a convivência com Deus e se 
mantenham afastados do pecado.

A porta dos prazeres terrenos é larga e escancarada, para que a 
desejem com os olhos do mundo. 
A porta do Reino de Deus é pequena e estreita, e deve ser 
ultrapassada com os olhos do espírito, deixando prevalecer a 
vontade do Pai Celeste. Procurem, vivendo o Evangelho e 
participando da Eucaristia, entrar pela porta estreita. Dessa 
forma estarão caminhando de encontro à vida eterna, na 
companhia de Deus e de seus Anjos. 
Procurem viver a humildade na terra, para que possam 
conhecer a glória no Céu. Procurem viver a verdade e a 
retidão, para que Deus possa exaltá-los na eternidade.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado..

(Mensagem extraída do livro ‘uma voz que fala aos meus ouvidos’ p. 179)

Comentário:
Além de nos ensinar a rezar, a Mãe da Igreja se preocupa com os 
ensinamentos de Jesus, contidos no Evangelho. Segundo relato de 
Raymundo, depois que a Virgem acabou de lhe ditar esta mensagem, 
disse: “Prestem atenção a tudo que já lhes disse e, a partir deste 
momento, passarei a ajudá-los na compreensão do Evangelho, para 
que tenham em mente durante a semana o que Jesus lhes ensina”. 
Observando o trecho acima, conclui-se que Maria se refere a Lucas 
13,24: “Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos 
tentarão entrar sem conseguir”. Ó grande evangelizadora, cobri 
com vosso manto a Igreja de Cristo, a fim de que, sob vosso carinho 
de Mãe, possamos entender o que significa “esforçar-se por entrar 
pela porta estreita”.

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 25 de Julho de 2017 
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No dia 21/07/2017, Raquel Nunes
recebeu a 47ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

oce e Serena Senhora, teu Filho Jesus dignou-se Denobrecer teu semblante, fazendo aparecer na 
parede da Capela Magnificat o vulto que reflete 

teu amor para conosco.
Faz, ó Mãe admirável, com que eu possa interagir com 
esse milagre, colocando-me a teu serviço.
Sei que diante desse fenômeno nada devo pedir, mas 
diante da misericórdia de teu Filho, tenho a coragem de 
espírito para solicitar apoio, pois necessito dessa graça 
(faça o pedido).
Se for do teu desejo, e se puder me apoiar na misericórdia 
de Jesus, agradeço-te a oportunidade de fazer parte desse 
convívio celeste.
Tenho pouco a te oferecer, mas diante de Jesus este pouco 
é de uma grandeza enorme.

Oração Nossa 
Senhora da Parede


