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ão é um fato evidente que isto que eu sou nos meus contatos com os outros é que gera a Nsociedade?E que, se eu não me transformo radicalmente, nunca poderá haver uma 
transformação na função essencial da sociedade?
Quando nos baseamos num sistema para transformar a sociedade estamos apenas descartando o 
problema, porque um sistema não pode transformar o homem.
A história nos mostra que sempre é o homem quem transforma o sistema.
Se não me compreendo nos meus encontros com Miryam eu sou a causa do caos, da miséria, da 
destruição e do medo.
Compreender-me não é uma questão de tempo, eu querodizer que eu posso compreender-me neste 
instante.
Se eu digo: eu me compreenderei amanhã, eu gero o caos e minha ação é destruidora.
A partir do momento em que digo: eu me compreenderei, introduzo um elemento de duração e já estou 
mergulhado na onda de confusão.
A compreensão é forçosamente agora e não amanhã.
Amanhã é para o espírito preguiçoso, para o espírito apático, para o espírito desinteressado do 
problema.
Quando vocês se interessam por uma coisa e a fazem imediatamente, existe compreensão instantânea, 
transformação imediata.
Se vocês não mudarem agora, nunca mais mudarão. Porque a mudança que acontece amanhã é apenas 
uma modificação e não uma transformação.
A transformação acontece agora e revolução é agora, não amanhã.

Raymundo Lopes

Sociedade

Ano VII – Nº 302 – 21 de Novembro de 2017



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

Fazer a Vontade de Deus (Mt 12,46-50)

aquele tempo,enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, Nprocurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: “Olha! Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar 
contigo”. Jesus perguntou àquele que tinha falado: “Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?” E, 

estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: “Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do 
meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.

Comentário do Evangelho

esus estava pregando quando chegaram algumas pessoas e disseram que a Mãe e os irmãos dele estavam do lado Jfora querendo com Ele. A primeira impressão foi a de que Jesus está maltratando a mãe porque Ele questiona, 
“quem é minha mãe, quem são meus irmãos?” E continua, “a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a 

vontade de Deus”. 
Num primeiro impacto temos a impressão de que Jesus está tratando mal a mãe e os irmãos, não é nada disso.
Se nós não entrarmos no mérito de Jesus, no tempo das coisas que aconteciam lá, nós não vamos entender nada.
Na verdade, o Evangelho é esse, Jesus não estava maltratando a Mãe e nem Jesus tinha irmãos não. Jesus estava 
pregando a Boa Nova, ele estava falando sobre a Boa Nova, sobre o novo evangelho. Jesus estava indo contra a opinião 
dos fariseus, contra a prática da Torá (parte da Sagrada Escritura dos Judeus), o que a Torá mandava não era aquilo que 
eles estavam fazendo, os fariseus não estavam fazendo a vontade de Deus.
Jesus mesmo criticou, os fariseus gostam de aparecer nas Sinagogas, de andar com roupas bonitas, gostam de andar 
com faixas na cabeça. Os fariseus colocam nas costas de vocês pesados fardos que eles não carregam. É isso de que 
Jesus estava contra. Jesus não estava falando da mãe e nem de irmãos. Jesus falava da Torá e dos fariseus, e vinculava 
toda aquela situação à vontade de Deus. Esta mensagem se atualiza muito bem para os dias de hoje e para cada um de 
nós.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, na Basílica de Lourdes, em julho de 2011)
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Vivendo o final dos tempos
E por falarmos em tempos finais, não podemos dispensar aqui uma peça da maior importância: a 

profecia de S. Nilo, um eremita do século V. Este santo, que foi amigo e discípulo de S. João Crisóstomo 
e superior de um mosteiro de Ancira, na Galácia, morreu em 430, e a sua profecia foi inserida na obra 
Biblioteca Sanctorum, vol. IX, p.1008. Embora escrita há 1560 anos, apresenta um verdadeiro retrato 
da nossa era, no qual se destacam a degradação da moda, a indisciplina familiar, a secularização e o 

esvaziamento da vida consagrada, a vida materialista de luxúria e prazer e a homossexualidade, a fome 
e sede do sensacional e a euforia da tecnologia, a nos enganar pelo conforto, mas deixando atrás de si 
um triste rastro de desilusão. Tudo isto você encontra retratado nessa impressionante profecia. Ei-la:

epois do ano 1900, por meados do século XX, as pessoas desse tempo tornar-se-ão Dirreconhecíveis… Quando se aproximar o tempo da vinda do Anticristo, a inteligência dos homens 
será obscurecida pelas paixões carnais: a degradação e o desregramento acentuar-se-ão. O mundo, 

então, tornar-se-á irreconhecível. As pessoas mudarão de aparência, e será impossível distinguir os homens 
das mulheres, por causa do atrevimento na maneira de se vestir e na moda de seus cabelos.
Essas pessoas serão desumanas e como autênticos animais selvagens, por causa das tentações do Anticristo.
Não se respeitarão mais os pais e os mais idosos. O amor desaparecerá. E os pastores cristãos, bispos e 
sacerdotes, serão homens frívolos, completamente incapazes de distinguir o caminho à direita ou à esquerda.
Nesse tempo as leis morais e as tradições dos cristãos e da Igreja mudarão.
As pessoas não praticarão mais a modéstia e reinará a dissipação! A mentira e a cobiça atingirão grandes 
proporções, e infelizes daqueles que acumularão riquezas!
A luxúria, o adultério, a homossexualidade, as ações secretas e a morte serão a regra da sociedade.
Nesse tempo futuro, devido ao poder de tão grandes crimes e de uma tal devassidão, as pessoas serão 
privadas da graça do Espírito Santo, recebida no seu batismo, e nem sequer sentirão remorsos.
As Igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus, e infelizes dos cristãos que restarem sobre 
a terra, nesse momento! Eles perderão completamente a sua Fé, porque não haverá quem lhes mostre a luz da 
verdade. Eles se afastarão do mundo, refugiando-se em lugares santos, na intenção de aliviar os seus 
sofrimentos espirituais, mas, em toda a parte, só encontrarão obstáculos e contrariedades.
Tudo isto resultará do fato de que o Anticristo deseja ser o senhor de todas as coisas, e se tornar o mestre de 
todo o Universo. Ele realizará milagres e sinais inexplicáveis.
Dará também a um homem sem valor uma sabedoria depravada, a fim de descobrir um modo pelo qual um 
homem possa ter uma conversa com outro, de um canto ao outro da terra.
Nesse tempo, os homens também voarão pelos ares como os pássaros, e descerão ao seio do oceano como os 
peixes. E quando isso acontecer, infelizmente, essas pessoas verão as suas vidas rodeadas de conforto, sem 
saber, pobres almas, que tudo isso é uma fraude de Satanás.
E ele, o ímpio, inflará a ciência da vaidade, a tal ponto que ela se afastará do caminho certo e conduzirá as 
pessoas à perda da Fé na existência de Deus, de um Deus em Três Pessoas.
Então Deus, infinitamente Bom, verá a decadência da raça humana, e abreviará os dias, por amor do pequeno 
número daqueles que deverão ser salvos, porque o inimigo desejaria arrastar mesmo os eleitos à tentação, se 
isso fosse possível. Então a espada do castigo aparecerá de repente e derrubará o corruptor e seus servidores 
(Bibl. Sanctorum, v. IX, p. 1008).



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 21 de Novembro de 2017 

Meu coração de mãe chora por vocês
Terça-feira, 17 de outubro de 1995

Meus filhos! 
Vocês presenciaram, na televisão, um ataque frontal ao 
símbolo escolhido por Deus para representar a minha imagem 
na Igreja Católica, em terras brasileiras.
Eu lhes pergunto: qual a resposta que vocês podem dar para 
este procedimento? Examinem suas consciências, lá 
encontrarão, envolta num emaranhado de culpas e omissões 
na colocação da palavra de Jesus, na prática do amor e da 
caridade entre vocês, a resposta à  minha pergunta.
A enorme evasão das fileiras católicas é certamente a 
consequência do desamor, do desconhecimento e do 
desinteresse de vocês no trato com o que Jesus lhes confiou: a 
sua Igreja.
Jesus derrama sobre a terra, com abundância, as Suas graças, 
indistintamente entre pobres e ricos, entre católicos e não 
católicos. Mas, infelizmente, são poucos os que retornam 
para, num profundo agradecimento, iniciando de novo o 
caminho, passar aos outros os frutos desse toque 
misericordioso de Deus. É necessário que o mundo saiba, 
através de vocês, católicos, que Jesus é uma presença real na 
Igreja. Os irmãos afastados estão tendo uma visão distorcida 
do Evangelho, e a dor está sendo a resposta a esse desinteresse 
em defender esta verdade.
Fico triste por vocês não poderem responder, com o poder da 
fé, a esses irmãos. Será que terei de lhes fornecer um 
argumento maior para as minhas constantes visitas à  terra?
Tenho insistido para o fato de que, se não for feito agora um 
exame de consciência e uma minuciosa reflexão que os leve a 
um aprofundamento da fé, estarão logo envolvidos em 
conflitos religiosos, com desastrosas consequências para a 
Igreja, pois o despreparo de vocês para enfrentar seitas e 
deformações da fé está se tornando cada vez mais acentuado.
Meu coração de Mãe chora por vocês.
Obrigda por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.107)
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No dia 16/11/2017, Graciema Teixeira
recebeu a 60ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Senhor Deus, soberania 

Eis que nas palmas das minhas
 mãos te gravei, os teus muros estarão 

continuamente perante mim.
Em minhas mãos

Gravei
Teu ser inteiro

E fiz de ti
Único e primeiro 

Beleza de meu amor.

Em minhas mãos
Gravei

E nas lutas te defendi
E te dei

A coroa de Corredentora.

Em minhas mãos 
Te segurei e acolhi

Para que escolheste,
Pois me escolheste

Por tua honra e louvor.

Assim, quando tiveres
Um outro Daniel,
verás que no outro

O selo do meu amor
E o teu nome gravado

Na palma de minha mão.

Raymundo Lopes

Redação

Rua Alagoas, 1460 – Savassi – CEP 30130-160
Fone: (31) 3225-4067 / 3225-4688
Belo Horizonte – MG
E-mail: atendimento@espacomissionario.com.br 

Administração
Jornalista responsável: Vicente Sanches
Editor: Raymundo Lopes
Redator: Marco Aurélio 
Revisor: Francisco Lembi 
Diagramação: Rodrigo Dune
Imagens: Rodrigo Dune e Marco Aurélio

<asd>


