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Ano VI – Nº 297 – 17 de Outubro de 2017

Paciência
 noção convencional de paciência consiste em Aser muito amável, separar e manter a calma  

reprimindo a impaciência.
 
Se vamos esperar alguém, fumamos cigarros, lemos, 
andamos de um lado para outro para nos mantermos 
calmos.
Quando nos dizem: “Desculpe-me pelo atraso.”, 
respondemos: “Não faz mal, estive me distraindo 
apreciando a paisagem, conversando com estranhos. 
Vamos aos negócios, estou contente por ter vindo.”
 
Apesar de fingirmos despreocupação em relação ao 
tempo, na verdade estamos compulsivamente presos 
ao vivermos cronometrados. Dessa forma, nossa 
negação de preocupação escondendo a raiva é 
hipocrisia; ao contrário livre, a preocupação 
compulsiva com o tempo pode simplesmente ficar 
sentado pacientemente sem sentir que está à espera de 
que algo mais aconteça.
 
Embora haja um sentido de intemporalidade na ação, 
isso não quer dizer que se faça tudo mais lentamente, 
que sua ação seja ineficiente, na realidade ela é muito 
eficiente porque sua ação é direta e perseverante.
 
Nada o desvia, nada o assusta.
 
Não se queixa no sentido convencional; entretanto, 
pode apontar as discrepâncias da sociedade ou das 
neuroses dos trabalhadores, não reclama delas, 
apenas refere-se a elas como fatos, como coisas que 
precisam ser corrigidas.
 
Isso parece boa estratégia a ser adotada por pessoas, 
mas, a menos que haja uma entrega total ao processo 
de seguir o caminho, não é possível ser paciente dessa 
forma.
 

Raymundo Lopes

Ano VI – Nº 297 – 17 de Outubro de 2017



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

Lavar a Alma (Lucas 11,37-41)
aquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. NO fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao 
fariseu: “Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. 

Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís e tudo ficará 
puro para vós”. 

Comentário do Evangelho
esus foi convidado para um jantar, por um fariseu. JFariseus, naquela época, eram cumpridores da lei, 
cumpriam-na ao pé da letra. Eles tinham uma 

preocupação muito grande com os mandamentos da lei, 
que obrigavam, dentre outras coisas, que as pessoas 
lavassem as mãos antes de uma refeição, como no jantar 
em que Jesus participava.
 Jesus, propositadamente, sentou-se à mesa sem lavar as 
mãos, porque queria chamar a atenção das pessoas para 
determinado ensinamento. O fariseu ficou horrorizado 
com seu procedimento, questionando como é que Jesus, 
que se diz um profeta e entendedor de todas as coisas de 
Deus, senta-se à mesa de jantar sem antes lavar as mãos. É 
claro que Jesus desejaria lavar as mãos, porém, agiu 
daquela forma para provocar o fariseu. Jesus não gostava 
dessas coisas criadas, articuladas, que escravizavam, 
porque, internamente, a pessoa, muitas vezes, faz o ato 
sem a perfeição de intenção e sentimentos, simplesmente 
para cumprir a lei. Jesus sabia disso e enfrenta o fariseu ao 
afirmar ser insensatez lavar por fora e deixar sujo por 
dentro.
Todos nós somos fariseus, temos uma preocupação 
enorme em lavar as coisas por fora, e, às vezes, o nosso 
coração está emperrado, está sujo de coisas com as quais 
tropeçamos em nosso dia-a-dia. Isto faz doer o Coração 
de Jesus.
Certa vez, começaram a me atacar para que eu me 
manifestasse quanto à maneira de se receber a Eucaristia: 
somente na boca ou poderia ser recebida também na mão. 
Aqueles fariseus começaram a me falar assim: “Mas você 
não se define?”. Eu acabei perguntando a Nossa Senhora, 
e ela me disse: “Quantas mãos limpas e bocas sujas, 
quantas mãos sujas e bocas limpas”, e chamou-os de 
hipócritas. Ela estava se reportando a esse momento no 
qual Jesus se sentou à mesa de um fariseu e mostrou a ele 
que, muitas vezes, nós deixamos a nossa casa limpinha 
para mostrar às pessoas, mas o nosso coração está falando 
outra coisa.
Jesus quer e exige que a primeira coisa seja aquele 
movimento do nosso coração. Muitas vezes nós não 
temos uma casa boa. Muitas vezes nós não temos um jeito 
de fazer as coisas. E, muitas vezes, nós temos tanta coisa e 
não fazemos. Nossa consciência grita para que possamos 
entender ou fazer algo, entretanto, damos desculpas e 
justificamos: “Ah, hoje, eu não posso, porque tenho um 
compromisso…”. Quer dizer, está lavando o copo e o 

prato pelo lado de fora. Se diz católico apostólico 
romano, frequenta momentos de oração, faz o que a 
Igreja quer, mas, naquele momento em que Deus exige 
uma argumentação lógica no espírito, a pessoa arruma 
uma desculpa. Todo mundo cai. Quem é que não cai nesta 
lógica que nós estamos enfrentando no mundo inteiro? 
Muitas vezes uma pessoa torna-se famosa por algo que 
fez, mas nem sempre é reconhecida por aquilo que – 
acertadamente – não fez. Então, a nossa lógica não tem 
aqueles copos e pratos muito limpos por dentro. E Jesus 
quer se sentar à mesa.
Há uma música que diz: “faremos refeição nós dois”. Nós 
devemos fazer refeição com Jesus, e a primeira coisa que 
Ele vai examinar é se os copos e os pratos estão sendo 
lavados por dentro. Jesus lê os nossos corações e permite 
e propõe uma faxina do espírito. O que vale é aquilo que 
Jesus está comandando. Nossa Senhora, a Imaculada, 
assim se manteve pela aceitação dos sofrimentos, por 
aceitar os comandos de Deus.
Me perguntaram, certa vez, qual é a função do meu 
pescoço. O meu pescoço serve para segurar a minha 
cabeça e abaixá-la quando for necessário. Nós temos que 
nos acostumar a lavar os nossos copos, os nossos 
serviços, primeiramente por dentro, começando a 
acreditar que Deus está morando no interior de cada um 
de nós, naquele vizinho, vizinha, naquela pessoa que está 
sentada ao nosso lado na igreja…
É uma limpeza de espírito que Deus nos impõe. Primeiro, 
lavar as coisas por dentro; depois, por fora. Porque a 
lavagem externa não leva ninguém ao Céu. O Céu é a 
aceitação da vontade de Deus, é a união com Deus, é o 
cumprimento exato do que Ele quer para cada um de nós. 
E o que Deus está querendo? Ele está querendo que nós 
sejamos felizes. Ele está nos dando uma lógica de 
espírito. Deus quer que sejamos sinceros, não preguemos 
mentira, não sejamos “políticos”. Não façamos deste 
mundo uma lógica que não podemos sustentar, com a 
qual não podemos fazer refeição. Vamos nos alimentar, 
vamos lavar a lógica do espírito, para que a lógica terrena, 
a lógica do dia-a-dia, seja sempre para nós um caminho 
seguro.

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes,
 realizada na Basílica de Lourdes em 11-10-2011)
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eguindo aquilo que já é tradição nesta Obra, realizamos nosso Encontro Missionário, que se faz a cada 2 anos, Sreunindo pessoas de variadas idades e classes sociais, de diversas regiões do país.

Em local recôndito desta Capital, contemplado pela beleza da natureza, e afastados das preocupações mundanas, 
pudemos voltar nosso olhar para a espiritualidade do que esta Obra nos oferece, manifesta em seu precioso acervo 
composto de revelações celestes e também de inspiradas crônicas escritas por Raymundo - Daniel, estas tomadas 
para suas palestras, desta vez.

Mas foram também dias de alegre e saudável confraternização, em que o Grupo buscou se fortalecer interiormente, se 
amparar mutuamente, evitando que possa sucumbir a estes tempos difíceis e confusos, como bem o definiu a Doce e 
Serena Senhora, quando a força do Mal se aproxima de seu auge tentando arrebatar a criação de seu Criador, fazendo-
a cativa de sua iniquidade e alimentando a soberba de Lúcifer de querer ser Deus.

Esta Obra, fruto da proeminente Revelação Particular a Raymundo Lopes, o Daniel, como é conhecido no Céu, é um 
brado de alerta à humanidade para o grave momento que vive e o alvorecer de um novo tempo que será marcado pelo 
retorno glorioso de Jesus.

SIM-Serviço de Informação Mariana

Encontro Missionário XIII



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 17 de Outubro de 2017 

Reconciliem-se com Deus e com a Igreja
Terça-feira, 30 de agosto de 1994

Meus filhos amados!
Se vocês não procurarem a reconciliação com Deus, por 
meio da investidura dada por Jesus a seus Apóstolos e a 
todos ligados a eles, pelo sagrado laço Sacerdotal, difícil 
será o diálogo com o Céu. Uma alma lavada pelo 
arrependimento e reconciliada com Deus e a sociedade, 
será uma alma em paz e serena com sua consciência.
O plano de Deus, para com vocês, é fazer do instrumento do 
perdão uma força poderosa contra a violência e o desamor. 
O perdão é o caminho da caridade e do amor fraterno. 
Quem estiver separado de Deus, pelo pecado, somente 
através da reconciliação e do arrependimento das faltas 
confessas e absolvidas, a comunhão com Jesus será 
restabelecida.
Com minhas visitas, Eu peço a todos um coração 
convertido, pois terão, desta forma, a Misericórdia Divina.
Desejo todos vocês renovados em Cristo; portanto, é 
necessário que se reconciliem com a Igreja. Tudo o que 
estiver em comunhão com a Igreja de Cristo na terra será 
confirmado no Céu; e se isto for excluído, excluído será 
também pelo Altíssimo.
A clareza d’alma e a leveza de um espírito, isento do 
pecado, confunde poderosos e exalta o simples.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.121

Comentário: Nossa Senhora nos pede a reconciliação com Deus, isto é, 
que confessemos nossos pecados. Esse sacramento, hoje relegado ao 
comodismo, por escondermos dentro de nós mesmos nossas faltas e 
estarmos sempre procurando justificá-las, prejudica nosso diálogo com 
Deus, porque o Reino da Verdade não coaduna com a mentira.
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No dia 17/10/2017, Maria de Lourdes 
recebeu a 56ª 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.


