
OBRA MISSIONÁRIA

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

eshua ensinou que as pessoas, no seu desejo de segurança e proteção, precisam ter Yconsciência do amor de Deus.
Idolatrar qualquer outra coisa completamente não funciona.
Precisamos sentir-nos protegidos, mas não podemos obter esse sentimento sem que alguém 
maior do que nós esteja presente quando precisamos.
Sob o aspecto psicológico, só poderemos desenvolver a capacidade de nos acalmar se  
tivermos tido em nossa vida alguém em quem podíamos confiar e admirar durante a nossa 
fase de desenvolvimento.
Yeshua queria que as pessoas depositassem a sua confiança em Deus, porque é exatamente 
disso que elas precisam para conseguir a paz interior.
 
Quem é mais capaz de nos fazer sentir seguros do que o Criador do universo?
 

Raymundo Lopes

Ano VI – Nº 291 – 05 de Setembro de 2017

Venerar a própria mente é
servir a um Deus muito pequeno  



aquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas Nficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um 
homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: “O que queres de nós, Jesus 

nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o santo de Deus!” Jesus o ameaçou, dizendo: “Cala-te e sai 
dele!” Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e 
eles comentavam entre si: “Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem”. 
E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza.

le conhecia a importância de ser receptivo à abertura delas.Hoje sabemos que o cérebro humano Eprecisa experimentar a acolhida aos sentimentos, para poder desenvolver-se adequadamente.Cada vez 
que uma criança é capaz de identificar um sentimento, como estou feliz ou estou triste, ela desenvolve 

uma noção mais forte de que é o eu que está tendo sentimentos tristes ou alegres e que eles não estão vindo de 
outra pessoa ou de outro lugar.
Os pais que acolhem os sentimentos dos seus filhos estão na verdade ajudando-os a solidificar uma identidade 
que os conduzirá  através da vida.
Ajudar as crianças, e  também os adultos, a identificar os seus sentimentos os ajuda a crescer.
O ardente desejo de Yeshua de acolher as crianças é um modelo psicológico para  nós.
Ao receber com alegria a espontaneidade emocional das crianças, ele estava estimulando o crescimento delas.
A sua capacidade de acolher tornou-se a marca registrada de sua presença benéfica, que era sentida por todos 
que o  encontravam.
 

Raymundo Lopes

Yeshua sempre recebeu
 bem as crianças.

Ele manda nos espíritos impuros
 com autoridade e poder (Lc 4,31-37)
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Evangelho do Dia



ão Lucas nos conta que Jesus estava na Sinagoga, a 

SIgreja daquela época, quando apareceu uma pessoa 

endemoninhada e essa pessoa começou a falar com 

Jesus, “Eu sei quem tu és, tu és o filho de Deus, você veio aqui 

para nos destruir?” Então, Jesus, numa palavra clara e sem 

problema, disse-lhe “Cala-te e sai dele!” O Demônio lançou o 

homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. Dois mil 

anos já se passaram e ninguém mais acredita no demônio. Fala-

se, até nas igrejas, que o demônio não existe. A maior força que 

o demônio tem é as pessoas acreditarem que ele não existe. 

Quanto mais as pessoas acreditarem que o demônio não existe, 

mais força e poder ele tem. É claro que o demônio existe, é 

claro que o demônio tenta as pessoas, é claro que o demônio 

leva as pessoas as ficarem contra Deus.

Sabemos que, nestes anos todos, desde o Seu nascimento, Jesus 

está na terra, para destruir as forças do mal, para destruir aquilo 

que o demônio planta, destruir aquilo que ele impõe às pessoas. 

Na ignorância das coisas de Deus, algumas pessoas costumam 

dizer que o demônio é uma invenção, uma fantasia, que isto 

tudo é uma brincadeira, que ele não existe, pois tudo que Deus 

faz é bom e que Ele, então, não iria criar o Demônio que é o 

próprio mal. 

É necessário que todos acreditem que o Demônio foi criado 

num momento bom de Deus, foi criado para fazer o bem, mas 

fazendo uso do seu livre-arbítrio escolheu viver nas trevas. O 

Demônio é uma figura verdadeira, clara e real em nossa vida, 

uma figura que tenta, que influência, que nos instiga para o 

mal.

O mundo hoje está muito conturbado, cheio de guerras, 

maledicências, mentiras, drogas, isto porque ali está o 

demônio, ali está toda aquela figura do diabo, todo o poder do 

maligno, toda tentação diabólica que intenta conduzir todos ao 

afastamento de Deus. É um pecado contra Deus não crer no 

Diabo, não crer naquilo que ele promove no mundo. No 

entanto, tudo está aí, tudo está acontecendo para quem quiser 

ver e acreditar.

Deus não passa por cima do livre-arbítrio das pessoas. Aquele 

que quiser ser mal será mal. Aquele que resolver não acreditar 

na presença do demônio acaba fazendo tudo o que ele quiser.

Deus é amor. Deus não mata nunca, Deus não passa por cima 

do nosso livre-arbítrio. Deus permite que as coisas aconteçam. 

Ele deixa que o joio cresça. Hoje se fala muito do joio, mas 

ninguém conhece joio. O joio é uma plantinha muito parecida 

com o trigo, mas é muito maior do que ele. Percebemos logo, 

quando uma seara está cheia de joio, porque ele é maior do que 

o trigo. O joio cresce mais e é mais maravilhoso, é mais bonito. 

Onde é que está o demônio? Está no joio, está naquilo que a 

gente vê crescer demais diante de nós. Está naquilo que muitos 

chamam de fé, mas que, na hora de mostrar realmente a fé, ela 

desaparece. Está naquele momento da nossa doença, do nosso 

problema, da situação financeira precária e não aceitamos, não 

compreendemos os desígnios de Deus.

Mas Deus é amor, Deus não mata, Deus só cria, Deus não 

manda sofrimento para ninguém, Deus não mexe no livre-

arbítrio das pessoas, Deus respeita a escolha de cada um.

 Podemos fazer o que quisermos: até não acreditar no diabo, 

embora este seja um pecado contra Deus, porque está negando 

uma verdade de Deus, não está sendo obediente a Deus. Se 

você não acreditar na existência do demônio, como acreditar 

no amor de Deus? Como não acreditar neste amor que permite 

que, às vezes, aconteçam coisas estranhas em nossa vida? 

Como não acreditar nessa vontade que parece que não está 

fazendo a vontade?

Ao ouvir dizer que alguém morreu é o mesmo que dizer que ele 

foi para algo muito mais bonito, mais proveitoso, ele foi 

encontrar-se com Deus, mas pode ter ido, também, encontrar-

se, com o Diabo. É isso que nós temos que pensar em nossa 

vida. Porque, quando morremos, temos sempre aquele abraço 

afetuoso de Deus a nos esperar. E quando morremos podemos 

ter, também, aquele afastamento de Deus, aquele vazio, e 

perguntar: “Onde está Deus, onde está aquela felicidade? Este 

lugar é horrível, o que tem aqui?” É o afastamento de Deus, é o 

afastamento do Espírito Santo, é o afastamento de Jesus. É isso 

que nós não podemos correr o risco. 

Jesus exorcizou muitas vezes o diabo. Acreditem no diabo, na 

sua real presença entre nós. E quando ouvirmos dizer que o 

diabo não existe, devemos afirmar: Existe sim! A melhor coisa 

para o Diabo é todos acreditarem que ele não existe. 

A moda, hoje, é que se pode fazer qualquer coisa, perder a fé, 

acreditar nesta imoralidade reinante, que não leva a lugar 

nenhum, acreditar nestes governos caindo, governos subindo, 

acreditar na corrupção, acreditar nesta moralidade decadente. 

Acreditem! Porque depois, quando morrermos, veremos outra 

coisa!Veremos que a morte do corpo é a morte do corpo, mas 

após esta morte poderá ter uma nova vida, aí a morte pode ser 

vida. Vida Eterna na companhia de Deus. Onde existe apenas o 

amor de Deus, este amor que apenas Deus pode nos dar. Deus 

não passa sobre o nosso livre-arbítrio, Deus deixa tudo 

acontecer.

O diabo existe e não acreditar na sua presença é um pecado 

contra Deus, neste pecado, se houver arrependimento, Deus 

ainda pode perdoar, mas aceitar o comando do Demônio, 

permanecendo com o coração endurecido evitando-se acolher 

os atos de misericórdia do Espírito Santo, é pecar contra o 

Espírito Santo, este pecado não tem perdão, e o endurecimento 

pode levar à impenitência final e à perdição eterna.

(Evangelho explicado por Raymundo 

Lopes,realizado na Basílica de Lourdes, em 01/09/2009)
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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 05 de Setembro de 2017 

Não usar o santo nome de Deus em vão
Terça-feira, 21 de junho de 1994

Caríssimos!
Me causa muito desgosto quando presencio como o nome 
do Altíssimo toma uma conotação vulgar entre muitos de 
vocês, atualmente, e isto é muito grave.
Não necessito fazer alusão ao falar em vão o nome do 
Senhor, porque esta prática, perigosa e desprovida da 
responsabilidade do que é invocá-lo, já se tornou comum.
Quero acentuar o comportamento de alguns que arrastam 
multidões, através de sórdidas mentiras em proveito 
próprio, isto é um pecado sem precedente e computado 
no Céu como um pesado ônus a ser pago pela 
humanidade.
Se houver respeito pelo nome de Deus e o que lhe diz 
respeito, como ato contínuo, haverá o respeito fraterno, e 
é oportuno lembrar que, por Sua vontade, fomos criados à 
Sua imagem e semelhança. Isto coloca, portanto, a todo 
instante, em nossa mente, a responsabilidade deste elo 
estabelecido entre o Criador e a criatura.
Meus queridos, no respeito ao nome de Deus e às coisas 
do Céu está incluso o respeito ao próximo, não deixando, 
em hipótese alguma, que a mesquinhez de nossos atos 
vilipendie a imagem e a semelhança que em nós foi 
criada.
O nome do Senhor é santo. Façam vênia ao pronunciá-lo 
e usá-lo, para que não seja objeto da condenação de 
vocês!
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.108)
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No dia 04/09/2017, Paulo Maurício
recebeu a 52ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Ao Pai Todo-Poderoso 

Pai Todo-Poderoso, és a luz diante de minha 
escuridão, és a sabedoria diante da minha ignorância, 
és a personificação da grandeza da minha pequenez. 
Meu Pai Celeste, invade meu espírito com Teu 
Espírito, para que eu possa discernir quão finito eu sou 
diante do Teu infinito poder.
Amém.

Ao Filho de Deus

Meu Jesus, Tu és o amor e eu sou, diante do Pai 
Celeste, o reflexo do desamor. Tu és a bondade e eu Te 
retribuo com a maldade, que teima em brotar no meu 
coração endurecido pelo pecado. Meu Jesus, anima 
minha alma, enfraquecida e escurecida, com a luz da 
Tua presença, e faz renascer o esplendor da confiança, 
para que eu possa entender e aceitar os Teus desígnios. 
Meu Jesus, atua no meu corpo, para que o meu espírito 
possa almejar encontrar-Te no eterno.
Amém.

Ao Espírito de Deus

Espírito Celeste, quero receber-Te em minha alma, 
como um bálsamo que acalma meu íntimo agitado 
pelo pecado da soberba. Desce, Espírito do Amor, 
para livrar-me do desamor. Desce, Espírito da 
Sabedoria, para livrar-me da ignorância sobre as 
coisas do Céu. Desce, Espírito da Pureza, para livrar-
me da impureza do pecado, e faz-me casto(a) para 
enfrentar a luxúria dominante, mascarada pelo 
progresso sem Deus. Deixa descer sobre mim uma 
ínfima partícula do Teu poder curador, e faz minha 
alma translúcida como o mais puro cristal. Faz-me 
digno (a) de ser reconhecido (a) como a imagem e 
semelhança do Deus, Criador de todas as coisas.
Amém.


