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dolescente, dizia a mim mesmo que Deus sabia com certeza o que era melhor para mim e para os outros. ANo entanto, eu não tinha vontade alguma de me tornar padre. 
Mas acabei, mais tarde, lembrando-me de que Deus sabia mais do que eu e que ele queria minha felicidade. 
Em seguida descobri que a vida religiosa não estava em meus planos, principalmente para viver em 
comunidade. 
Após tantos anos e muitas mudanças, posso dizer que Deus não nos decepciona.
A vida nem sempre é fácil, mas pode separar-nos do amor de Deus quando aceitamos responder ao diabo. 
É lindo estar com Deus e é desta forma que se ajuda melhor aos outros.
Tal como os discípulos de Emaús, Yeshua continuava caminhando a meu lado, atento às minhas necessidades e 
preocupações. 
Sem ele, como eu poderia estar com vocês?
As mudanças de cidade, de adaptação aos lugares onde estive. 
Como as dilacerações, os arrependimentos ou a nostalgia teriam cessado? 
Relendo meu percurso, as diferentes etapas com suas incompreensões, vagando sem rumo.
Vejo o projeto de Deus sendo desenhado. 
Novo chamado!            
Era Yeshua que me esperava, fiel, ao encontro. 

Raymundo Lopes

Que seja feita a Vossa vontade,
assim na terra como no Céu.



Espigas Colhidas no Sábado (Mc 2,23-28)
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esus conhecia bem a Torá, parte do Antigo JTestamento. Ele usava, muitas vezes, da própria 
consideração da Torá para ensinar.

Os fariseus, como de resto os judeus, observavam 
r igorosamente a  Torá.  Prat icavam tudo 
minuciosamente, fazendo daquilo uma norma que se 
tornava um senhor, e a pessoa escrava. Isto, no tempo 
de Jesus, tomava uma conotação política séria, 
porque toda a Judéia estava dominada pelo poder 
romano. Os judeus colocavam dificuldades na 
realização dos preceitos, com isso mostravam aos 
romanos que tinham uma Lei que não podia ser 
profanada, transgredida. Isto foi se evoluindo, entre 
os judeus, até a época de Jesus.

Os judeus se sentiam verdadeiros escravos dessas 
heranças espirituais. E Jesus estava ali para 
proclamar uma "boa nova". Não estava para abolir a 
Lei, mas para confirmá-la e glorificar o homem.

Usando das próprias palavras da Torá, Jesus justifica 
a atitude dos discípulos mencionando o episódio 
histórico, onde Davi e seus companheiros entraram 
no Templo e comeram dos pães da proposição.

Esse pão era sagrado, tinha, mais ou menos, o valor 
que tem para nós a Eucaristia. Ninguém podia se 
alimentar dele, a não ser os próprios sacerdotes.

No Templo havia castas: os sacerdotes, os sumos 
sacerdotes e os discípulos. Os discípulos tornavam-
se, mais tarde, sacerdotes e, dentre estes, um era 
escolhido para Sumo Sacerdote, algo como o Papa, 
hoje. Para que a Lei Judaica pudesse sobreviver, 
durante a ocupação romana, eles observavam isso 
rigorosamente.

Quando Jesus começou a falar, as pessoas eram mais 
escravas daqueles preceitos religiosos, que 
propriamente da ocupação romana. Por isso Ele foi 
contra aquela situação, de que no sábado não se podia 
fazer nada, nem colher uma espiga à beira da estrada. 
E, aproveitando o exemplo de Davi, que alimentou 

seus soldados com o pão da proposição, porque 
estavam com fome, Ele se proclama, naquele 
momento, igual a Deus, quer dizer, Filho de Deus. 
"O sábado foi feito para o homem, e não o homem 
para o sábado."

Jesus não estava, assim, nos ensinando o desrespeito 
às leis constituídas. Ele disse em seguida: "O Filho 
do homem é senhor também do sábado." Isto mostra 
que o Mestre se coloca no mesmo nível de Deus, de 
ser Filho de Deus. E afirma que a subordinação da 
Lei do sábado ao homem, nos mostra que essa Lei 
desaparece sempre que ela servir de empecilho a um 
certo bem. Quer dizer: toda lei é boa, quando traz 
coisas boas ao homem. É ruim, quando traz coisas 
ruins. Se a lei é boa, ela é digna de ser respeitada; se 
ruim, é passível de desrespeito.

É isto que Jesus nos ensina. Ele nos dá esta liberdade 
de discernimento cristão. E, diante do Espírito 
Santo, já estava preparado o Pentecostes, para que o 
cristão pudesse contar com a extraordinária ajuda do 
Espírito Santo de Deus. Saber discernir se a lei está 
trazendo um bem comum, ou se está trazendo um 
mal, exige-se coisas muito maiores, que é a 
dignidade humana. E, também, o discernimento 
diante das coisas que Deus fez, para que possamos 
raciocinar, pensar.

Nesse momento, Jesus se coloca diante de Deus 
como verdadeiro Filho, questionando aquilo que era 
na verdade um espiritualismo exagerado, sem causa, 
atrapalhando o bom entendimento das coisas de 
Deus. Inclusive a Sua vinda ao mundo, através da 
humanidade de Jesus.

(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.86)

 

Comentário do Evangelho 

esus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar Jespigas, enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: "Olha! Por que eles fazem em dia de 
sábado o que não é permitido?" Jesus lhes disse: "Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros 

fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que 
Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No 
entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães". E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem, e não 
o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é senhor também do sábado".
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Rabi Baruch Abujatzeira anuncia:
 

“Está consumado. A vinda do Messias é iminente.”

o vídeo, que foi transmitido para centenas de milhares de espectadores, Rabi NBaruch falou sobre a difícil situação de segurança em Israel, mas assegurou em sua 
audiência que tempos difíceis estão quase no fim.

 
Está consumado. E, hoje, os anos que Emanuel tem dominado sobre os judeus começam a 
se completar.
Os sinais indicam que é iminente a vinda do Messias.
 
Implorando a Deus, Rabi Baruch gritou:
 
"Chega!
A nação de Israel não pode ficar assim.
Tudo o que está acontecendo hoje, em Israel e em todo o mundo, não pode continuar."
 
Em seguida o rabino Baruch, relacionando com o que está escrito no Zohar - texto central 
do misticismo judaico - como a recompensa divina para a nação de Emanuel e sua queda 
final, Rabi Shimon Bar Yochai, um sábio do período do Segundo Templo, disse o ministro: 
"Emanuel estava diante de Deus e pediu-lhe, dizendo: 'Que ele faça um mitzvah 
(mandamento) para receber uma recompensa divina.'"
 
Emanuel foi circuncidado há oito dias, mas isso ele fez quando tinha 13 anos de idade!
 
Será que ele não vai ganhar nenhum mérito por isso?
 
Rabi Baruch ensinou: "O Zohar diz que Deus respondeu por dizer que seria dado a terra de 
Israel, durante o tempo em que estivesse vazia de judeus, após a destruição do Templo."

 
Raymundo Lopes



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 16 de Janeiro de 2018 
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No dia 15/01/2018, Maria de Lourdes
recebeu a 69ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Senhor Deus, soberania 

Torna Jesus presente no mundo
 é a missão de todos vocês

Terça-feira, 12 de abril de 1994

Meus amados filhos, sacerdotes de Cristo!
Tornar Jesus presente no mundo é a missão de todos vocês, 
e através da luz do Espírito Santo é que a mente e o plano de 
Cristo estão sendo revelados na Igreja.
Jesus, por meio da Eucaristia, entra na Igreja para dar força 
a Seu povo.
É necessário, pois, deixar bem claro que ninguém, nem 
mesmo vocês, têm o direito ao sacerdócio; a escolha é de 
Cristo; tudo está inserido no plano dele, e Ele é o 
comandante.
Vocês foram convocados para liderar a Igreja de Cristo na 
verdade e para proteger as verdades desta Igreja. Desejo, 
portanto, que saibam que a missão da Igreja é evangelizar o 
mundo com os valores do Evangelho, e não permitir que o 
mundo a evangelize com os valores ditados pelo Diabo.
Vocês são a imagem de Jesus, o mesmo que deu a Pedro, o 
pescador, as chaves da Igreja.
Meus filhos amados, Eu sou a Mãe da Igreja e, como Mãe, 
não me calo diante de tantas incertezas, induzidas a vocês 
pelo príncipe deste mundo.
Eu rezo e peço a Deus por vocês.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.130)

 Comentário: Nossa Senhora, nesta mensagem dirigida aos sacerdotes, 
fala claramente que o ministério sacerdotal pertence a Cristo, e somente Ele 
é o comandante. Deixa claro também que, na condição de Mãe da Igreja, ela 
fala exortando-nos a buscarmos o caminho certo. Temos que ajudar a Mãe 
de Deus, nesta tarefa.

enhor, gostaria tanto de Te escutar! Dá-me Souvidos d’alma, para que eu possa ouvir os 
gemidos inefáveis do Teu Espírito.

Senhor, gostaria tanto de Te ver! Dá-me olhos 
d’alma, para que eu possa Te enxergar em meus 
irmãos e em tudo o que criaste.
Senhor, gostaria tanto de Te falar sobre meus 
projetos! Dá-me a possibilidade do diálogo entre o 
meu espírito e o Teu Espírito, num interminável 
êxtase diante do poder de Tua palavra.
Senhor, gostaria tanto de Te tocar! Toca-me, Senhor, 
com Tua misericórdia e esvazia minha alma até a 
exaustão, para enchê-la com o Teu infinito amor. 
Amém.
Pai nosso que estais nos céus… 

Toca-me, Senhor!


