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Encarnação
E o verbo se fez
carne em Miryam.

O mistério da Encarnação se
realiza no tempo.
O mistério da Encarnação não
está concluído.
O mistério da Encarnação se
consuma em Miryam,
na humanidade e no universo.
O mistério da Encarnação se
consuma na criação.
Pedimos um suplemento de amor.
Yeshua presente na vida, por
Miryam.
No coração da realidade, estar
presente ao inﬁnito por Deus.
No coração da realidade, dizer
sim a Yeshua.
Substituir o Yeshua ausente pelo
Yeshua presente.
Raymundo Lopes
Jornal Obra Missionária - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br
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Itália
D

urante os anos que ﬁquei na Itália, apesar de sempre carregar no coração a certeza de
que Deus tinha um propósito maravilhoso para minha permanência ali, nem todos os
dias eram luninosos.
Houve dias em que eu me perguntava se valia a pena apostar nesses sonhos tão complicados de
Deus, que me levavam muitas vezes para onde eu não queria ir e que pareciam tão maiores do
que eu mesmo poderia imaginar.
Você já viveu dias assim?
Dias em que, apesar de ter a certeza de que o Senhor ainda tem algo para sua vida, tudo parece tão
difícil e as tribulações parecem cegar os olhos da fé?
Certemente há dias de sombras como esses, para quem caminha no Senhor.
Passando por momentos como esses, um detalhe despercebido na portaria do museu me dava
novo vigor para prosseguir.
Numa das salas de visita, onde havia somente um par de poltronas antigas, eu podia ﬁcar por
alguns instantes observando um quadro de Nossa Senhora com uma mensagem de Madre
Tereza:
Pai, eu não te entendo,
mas ainda assim, eu conﬁo em ti.
Raymundo Lopes
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Pela Santíssima Trindade Alcançaremos a Ressurreição (Jo 6,30-35)

N

aquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: “Que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que
obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: “Pão do céu deu-lhes a comer”.
Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É
meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”. Então
pediram: “Senhor, dá-nos sempre desse pão”. Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais
fome e quem crê em mim nunca mais terá sede”.

Comentário do Evangelho (Jo 6,30-60)

T

odo o Evangelho, tanto faz parábolas ou fatos, tem sempre uma moldura que é a Trindade. É a marca registrada
do Evangelho. Os apóstolos provavelmente não sabiam disso. Eles, inspirados por Deus, foram escrevendo
sem saber exatamente o que estavam fazendo. O importante era abrir o coração. A oração é uma janela que
Deus deixou, aberta, para nós. Quando deixamos aberta essa janela, conseguimos perceber toda aquela comunicação
com Deus. Os apóstolos souberam muito bem abrir a janela para Deus e assimilaram todo o encanto do Evangelho.
Jesus, nessa passagem, falava do alimento do espírito. Ele queria dizer àquelas pessoas intelectualizadas e
espiritualizadas da época e impregnadas pela razão: “Nem só de pão vive o homem”. Jesus falava uma coisa, eles
entendiam outra. Eles falavam do pão, do maná que Moisés recebeu no deserto. Jesus explicava que o maná que veio
do céu, Deus mandou para alimentar o estômago das pessoas. E, depois, Deus quis deixar o bom vinho por último, (Jo
3, 1 0), porque o bom vinho é o próprio Jesus. Ele era o alimento. Ele disse: “Quem come a minha carne e bebe o meu
sangue tem a vida eterna”. Isto é, a minha carne tem que ser comida, o meu sangue tem que ser bebido. Deus permite
que comamos e bebamos tudo aquilo que Jesus nos apresenta, no oferece. Era isso que Ele tentava explicar. Este relato
apresenta uma estrutura onde Jesus repete três vezes: “Ressuscitá-lo-ei no último dia”. Todas as três citações têm um
signiﬁcado e nelas está contida toda a síntese desse Evangelho. A primeira citação: “Todo aquele que vê o Filho e nele
crê, tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia”, quer dizer, todo aquele que vê o Filho e acredita n`Ele faz a
vontade do Pai, e a vontade de Deus é de que o plano da salvação nos coloque diante d’Ele, ressuscitados. Portanto, a
primeira condição é acreditar e ter fé. E quem suscita, cria, faz isso para as pessoas, é Deus Pai. A vontade do Pai é que
está ali. E a vontade é que acreditemos em Jesus e Ele ressuscitar-nos-á no último dia. A primeira condição é ditada
pelo próprio Pai, para que no último dia possamos voltar àquele corpo glorioso que perdemos. A segunda citação:
“Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair; e eu o ressuscitarei no último dia”. Este é o Filho.
Ninguém pode vir a Mim (Jesus), se o Pai, antes condicionado à fé, não nos atrair. Se Ele não permitir que
convertamos, não vamos nunca conhecer o Filho. Jesus, aqui, está falando d’Ele mesmo, a segunda Pessoa da
Santíssima Trindade: o Filho. “... e Eu o ressuscitarei no último dia”. A terceira citação: “Quem come a minha carne e
bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia.” Isto é o alimento do espírito. E é o Espírito
Santo quem nos dá este discernimento. É a terceira Pessoa da Santíssima Trindade quem nos dá o entendimento deste
mistério. Nesse relato, aparentemente confuso, Jesus dá a dica perfeita. Primeiro: tenham a fé, que é o Pai. Segundo:
“somente pela conversão verdadeira, dada pelo Pai, é que conhecerá a mim, o Filho”. Terceiro: “Quem come a minha
carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia.”, quer dizer, o Espírito Santo, o
discernimento, a elevação do espírito; porque ninguém vai comer ou beber sangue de ninguém. É o discernimento do
espírito. O Evangelho não deve ser fragmentado para que não se perca uma coisa tão bonita onde Jesus dá a entender
assim: tenham fé no Pai, que Ele atrairá vocês no Filho, para que o Espírito Santo os receba e Eu ressuscitá-los-ei no
último dia.
(Evangelho explicado por Raymundo Lopes)

No dia 11/04/2018, Leda Lúcia
recebeu a 77ª visita da Imagem de
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Oração pelas almas do Purgatório

Lembrem-se sempre que
estou ao lado de vocês

Pela Paz

Terça-feira, 30 de maio de 1995

17 de março às 17 horas

Meus amados ﬁlhos!
Eu abençôo a todos os que, lendo minhas mensagens,
acreditam que Eu as ditei, sem nunca me terem visto
ditá-las.
Eu abençôo aqueles que escutam os meus conselhos,
acolhem os meus sinais, e os colocam como parte
integrante do plano de Deus em suas vidas.
Lembrem-se sempre que estou ao lado de vocês,
participando de seus problemas, de suas alegrias e de
todos os acontecimentos. Eu tenho por vocês um amor
impossível de ser medido pela razão.
Meus ﬁlhos queridos, gritem a todos pulmões a fé em
Jesus, porque ninguém lhes poderá impor silêncio.
Portanto, coragem diante da incerteza, porque Eu lhes
trago Jesus, que é a personiﬁcação da certeza em Deus.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.
(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.164)

Comentário: A Virgem nos passa aqui uma idéia clara, da qual
necessitamos ter certeza diante de tantas incertezas apresentadas
por nossos problemas. Garante-nos que participa desses
problemas. Vejam bem, ela usa o verbo “participar”. Isto quer
dizer que a vontade de Deus tem de ser respeitada e acatada. A
Virgem acata a vontade de Deus e nos passa isto com muito amor e
carinho, exortando-nos a ter conﬁança. E incita-nos a não ter
medo de gritar a plenos pulmões a fé em Jesus, porque ninguém
poderá calar a nossa voz. Nossa Senhora nos ama com um amor
impossível de ser medido pela razão. Isto é reconfortante e
precisamos ter conﬁança.

S

Capela Magniﬁcat

enhor, através de Teu Filho Yeshua, ﬁzeste-nos
compreender que, batendo, Tuas portas Divinas
estarão abertas. Estamos às portas de um grande conﬂito
que, sem sombra de dúvida, Te ofende. Ajuda-nos, para
que isso não se realize.
Faz os responsáveis entenderem que se isso vier à tona,
reﬂetirá o domínio diabólico, como aconteceu com duas
(guerras) que a duras penas tentamos esquecer.
São feridas que estão sempre sangrando em nossos
corações. Impede, para que isso não venha acontecer
novamente, assim saberemos que Tua interferência
Divina se fez presente, como um escudo contra o domínio
do diabo.
Desculpa-nos importunar-Te com nossas mazelas, fazenos compreender que Tua vontade é e será sempre
soberana.
Amém!
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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 17 de Abril de 2018
<asd>
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