
OBRA MISSIONÁRIA
Ano VII – Nº 317 – 20 de Março de 2018

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

oucas pessoas compreendem que os grandes Psegredos de Yeshua continuam ocultos nos 
ensinamentos da Bíblia, segredos sobre as leis 

do universo e sua aplicação na nossa vida.
Yeshua revela essa sabedoria e conhecimentos 
ocultos da mesma maneira como foram apresentados 
pelas mais antigas Bíblias em todo o mundo.
Os mistérios de Yeshua colocam em ação o empenho 
de resgatar a experiência do misticismo do poder e do 
divino em níveis pessoais.
Esse caminho não só reconhece Deus no universo e 
dentro de cada pessoa, como também revela o modo 
de desenvolvê-lo na sua vida.
Você descobrirá como entrar em contato com o 
grande poder divino e universal por meio das 
orações, que celebram a mudança no nosso 
comportamento em que o véu  entre o plano físico e o 
espiritual é mais tênue.
O verdadeiro mistério de Yeshua aproxima da 
humanidade os Arcanjos e anjos e mostra o meio de 
entrar em sintonia com eles, para obter mais 
conhecimento e domínio sobre si mesmo.

Entenda

O trabalho com as leis espirituais, para obter maior 
realização na sua vida física.
Descubra o interior, restaurando o brilho dos poderes 
de Deus.
Conheça a hierarquia dos anjos na vida de Yeshua.
Desenvolva uma visão mais profunda dos 
fenômenos ocultos contidos na Bíblia. 
Insufle nova vida em suas bases religiosa com 
Yeshua e aprenda a caminhar na estrada onde se 
aninha o conhecimento secreto do Espírito.
 

Raymundo  Lopes

Yeshua
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iryam é a mais alta dos Arcanjos que Mviviam na mente de Deus. Ao seu 
redor estão os Arcanjos com as 

chaves para os verdadeiros mistérios contidos 
nos ensinamentos de Cristo.

Miryam é apresentada aos três Arcanjos  por
Deus, que será a mãe; e m seus pais sabia
terrenos, Joaquim e Ana,  e a dedicaram à vida 
espiritual de acordo com a tradição, tal como 
eles.

Miryam é um símbolo dinâmico de todos nós e 
de Cristo, é uma alma iluminada, a única que 
pode dar à luz a uma criança divina.

Tanto Miryam como José eram padrões típicos 
de expressão espiritual de Deus, por meio dos 
mistérios menores do caminho iniciático. 
Esse é o caminho que deveriam tomar os 
Apóstolos e outros discípulos, antes da morte 
de Yeshua. Miryam foi além no curso de sua 
vida, passou pelas grandes tribulações, 
conquistando níveis que transcendiam aos 
Apóstolos.

Essas grandes tribulações, algumas vezes 
controladas, refletem nossos pecados, abrindo-
nos a visão espiritual.
Na vida espiritual de Miryam isso inicia-se 
pela Anunciação.

Raymundo  Lopes

Miryam
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Comentário do Evangelho  (Jo 8,21-30 e Jo 14,1-12)

aquele tempo, disse Jesus: “Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, Nvós não podeis ir”. Os judeus comentavam: “Por acaso, vai-se matar? Pois ele diz: 'Para onde eu vou, vós não 
podeis ir'? Jesus continuou: “Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste 

mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos 
pecados”. Perguntaram-lhe, pois: “Quem és tu, então?” Jesus respondeu: “O que vos digo, desde o começo. Tenho 
muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte 
dele é o que falo para o mundo”. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: 
“Quando tiverdes elevado o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas 
falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o 
que é de seu agrado”. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele.”

sses capítulos de João nos apresentam, aparentemente, uma contradição. Na primeira parte, Jesus diz: "Eu vou Ee vós me procurareis e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou vós não podeis ir." Na segunda, Ele diz: 
"Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e 

quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, 
estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho."
A diferença que existe está entre as palavras ir e estar.
No cap. 8, quando diz: "Para onde eu vou vós não podeis ir.", Ele fala de Sua divindade, para a qual não podemos ir, 
pois nela não penetramos, a ela não chegamos.
No cap. 14 diz assim: "…vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também." 
"Toda a expectativa da Igreja apóia-se nesta promessa." Mas que outra leitura se extrai dela? Aqui Jesus fala de Sua 
própria humanidade, da qual nós podemos participar. Na bem-aventurança seremos plenamente humanos e perfeitos. 
Jesus ainda diz: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." Isto tem um sentido amplo, ou seja: a casa de Deus, toda a 
Sua criação, onde os anjos foram criados e atuam… Aí Ele estará na Sua dupla natureza, divina e humana; nesta, 
naturalmente, em estado glorioso, onde também poderemos estar. Podemos, ainda, assim entendê-la: "Na casa do Pai 
as moradas são infinitas, e Jesus as preparou para que sejam recebidos conforme suas obras."
Isto é o que Ele nos fala nestes trechos, nos quais não há, na verdade, contradição. No primeiro, Jesus fala de Seu lado 
divino e no segundo de Seu lado humano. No divino não podemos habitar, pois morreremos em nosso pecado. Este 
está reservado à Trindade Divina. Só Ela tem esta natureza. No humano, aí sim, podemos habitar, somos dessa 
natureza. Nela formaremos com Jesus seu Corpo Místico.
João nos mostra, portanto, o lado divino e humano de Jesus e de que forma podemos estar nEle e com Ele.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", pág.182-183)

Na Casa do meu Pai 
há muitas moradas (Jo 8,21-30)

Na Casa do meu Pai 
há muitas moradas (Jo 8,21-30)



enhor bom Deus, estamos aqui, humildemente, STe pedindo que tenhas misericórdia das almas 
dos fiéis que padecem no Purgatório; são irmãos e 
irmãs que viveram na terra e, por descuido, 
deixaram de fazer Tua vontade, por isso foram 
privados de Tua presença.
Tem pena deles, Te pedimos mais uma vez, com 
humildade. E, em resposta a Teu amor para 
conosco, Te oferecemos um Pai-Nosso, que, temos 
certeza, irá fazer com que essas almas sejam objeto 
de Teu olhar. 
Amém.
Pai nosso que estais nos céus,…

Agradeço a Deus por me ter criado e permitido que 
abra meus olhos e veja a beleza da criação.
Agradeço a Deus por permitir que deixe cair em 
meu rosto, em minhas mãos e meus pés a água que 
purifica.
Agradeço a Deus por sentir na boca o alimento que 
me nutre.
Agradeço a Deus por me mostrar que existem 
pessoas mais sábias do que eu, e com elas eu possa 
aprender muitas coisas mais.
Agradeço a Deus por deixar que eu ande e 
trabalhe, para que outros possam desfrutar de tudo 
isso que sinto em meu coração.

Oração pelas almas do PurgatórioOração pelas almas do Purgatório

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 20 de Março de 2018 
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No dia 17/03/2018,  Vedra Texeira
recebeu a 75ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

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.

Capela Magnificat

Senhor Deus, soberania 

Cerimônia da morte
 de São José

17 de março às 17 horas

No dia 27 de março, não haverá a  reza do 
terço com Raymundo Lopes nesta Basílica, 
por motivo da realização da Semana 
Missionária na Capela Magnificat.

Retornaremos dia 3 de abril.

Aviso Importante

Oração pelas almas do Purgatório
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