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O anticristo está em moda
ão músicas, filmes e romances que giram Sem torno dessa sinistra figura.

 Mas o que dizem dele, na realidade, a Sagrada 
Escritura e a tradição.
Muitas vezes, desde o louco imperador Nero, 
pensou-se com certo fundamento poder 
identificar o anticristo com a personalidade 
histórica concreta ou com ideologias 
totalitárias, como o comunismo. Mesmo na 
atualidade, fenômenos inquietantes como o 
materialismo hedonista, o laicismo ou 
relativismo escondem um caráter nitidamente 
anticristão sob aparências tolerantes e 
progressistas.
 Mas a história mostra que, uma e outra vez, 
esses anticristos desmoronam por si mesmos, 
enquanto a Igreja que perseguiam ressuscita 
como o seu fundador.
Mais ainda esses inimigos, porque se 
empenham em sê-lo, são necessários para o 
cumprimento do plano divino da redenção: 
evitam que os cristãos se acomodem e 
obrigam-nos a lutar sempre por crescer nas 
virtudes humanas e sobrenaturais.
 Assim a vida cristã ganha caráter de uma 
alegre batalha de fé e de amor por evangelizar 
e reevangelizar a sociedade, essa batalha a que 
o Papa João Paulo II volta a convidar-nos 
cheio de otimismo na carta apostólica sobre o 
novo milênio que começa:
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ecentemente uma pessoa consultou-me, por eu Rcuidar de uma pombinha, que carinho deveria dar à 
sua. A minha pombinha tem muitos problemas, desde o 
dia em que foi atacada pelo meu cachorro. 
Com esta tocante história, aprendi algo:
No último quarto do século XX, a "problemite" galopante 
acabou por atingir também nossas queridas pombinhas. 
Dado a extensão destes animais, como poderemos deixar 
de pasmar com a contradição entre a comuníssima 
expressão - Não tem problema - e todas as coisas que na 
realidade constituem problema, os famosos problemas do 
nosso tempo com os quais nossa mente e ouvidos vivem 
arrochados.
Em tudo o que nos imprime em todas as conversas, em 
todas as pequenas pombinhas que espalham alegria, os 
problemas estão por toda a parte, poderíamos encher 
sacolas com eles. A verdade não está mais imune aos 
problemas do que as pombas.
Um autor que seja bastante engenhoso para nos oferecer 
uma história simples, muitas vezes combinará esta com 
um grande pano de fundo retratando um dos problemas do 
nosso tempo.
Todos nós somos atingidos por problemas; enquanto 
murmuro doces palavras sem sentido à minha pomba, por 
amor a Deus não deixo de pontuar seus arrolhos, sob pena 
de falta de decoro com uma conversa acerca de outras 
pombas e a superpopulação que ameaça o nosso planeta.
Nossos ancestrais tinham os problemas do seu tempo e 
nossos netos terão os deles, e é natural que não queiramos 
esconder as cabeças sob as asas; mas, demais é demais!
As pessoas pobres e boas pessoas estão cheias de 
problemas, vivê-los é já muito enfadonho, deixarmo-nos 
mergulhar neles, debatendo-os, dissecando-os e 
interpretando-os, quando poderíamos estar descansando 
nossa mente…
É uma provação! 
É por isso que num processo sadio todo mundo tempera as 
suas conversas com uma espécie de afirmação negativa - 
Não tem problema.
Só existem soluções com a presciência, que é a maior 
marca de um ser humano.
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Yonah
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Pintar primeiro a gaiola
Com a porta aberta.
Pintar depois 
Algo bonito,
Alguma coisa simples,
Alguma coisa bela,
Alguma coisa útil,
Para Yonah.

Colocar então a tela 
junto a 
Uma árvore
Num jardim,
Num bosque
Ou numa floresta.
Esconder-se atrás da 
árvore
Sem falar,
Sem mexer.
Às vezes Yonah chega
Logo.
Mas podem se passar 
muitos 
Dias
Antes dela surgir.
Não desanime. 
Espere.
Espere dias, se 
necessário,
Pois o tempo no qual 
vier a
Yonah
Não tem relação 
alguma 
Com o êxito do quadro.

Quando Yonah chegar, 
Permaneça no maior 
silêncio
Esperando que Yonah 
Entre na gaiola.
E quando ela entrar, 

Feche docemente a 
porta com 
O pincel.

Depois
Apague a grade, pedaço 
por pedaço,
Cuidando não tocar, 
nem de 
Leve, nas penas de 
Yonah.
Pintar também o verde 
das folhas
E o frescor da aragem,
A poeira do sol
E a sinfonia dos insetos 
na 
Erva, no calor do verão.

Depois
Espere que Yonah 
decida 
Cantar.
Se Yonah não cantar,
É mau sinal. 
Sinal de que o quadro 
está ruim.
Mas, se Yonah cantar,
É bom sinal,
Indica que você pode 
assinar.

Então 
Você apanha docemente 
uma
Pena de Yonah 
E assina o quadro no 
Cantinho, lá embaixo.

Raymundo Lopes

 Receita para capturar Yonah
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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 24 de Julho de 2018 
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Ressuscitem com Cristo Jesus pela água batismal

Terça-feira, 04 de outubro de 1994
Meus caros e amados filhos!
No sacramento da iniciação cristã, Eu acentuo: o Batismo é o 
sinal com o qual o Espírito Santo nos marca para a vida eterna.
Na esperança da ressurreição, sejam então, todos vocês, 
mergulhados no banho da restauração e saiam dele renovados 
no Espírito de Deus.
Meus filhos, batizados, vocês serão iluminados com a 
verdadeira luz que vem do Altíssimo. Eu os quero no rebanho 
de Jesus; portanto, tornem-se cristãos pelo Batismo e 
participem da graça que leva à efusão do Espírito Santo.
Ressuscitem, todos vocês, com Cristo Jesus, pela água 
batismal e levem a esta água todas as crianças, para que 
nasçam de novo, libertadas das garras do príncipe deste 
mundo.
Jesus, ao permitir a si mesmo o batismo, deu à descendência 
de seus representantes a missão de batizar a todos em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Deixem renovadas no coração de vocês as promessas do 
Batismo, fonte da vida em Cristo, e, purificados por ela, vocês 
se tornarão templos do Espírito Santo.
Este Sacramento é o nascimento para uma vida totalmente 
renovada em Cristo Jesus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘uma voz que fala aos meus ouvidos’ p.127)

Comentário: A Virgem nos lembra o valor da iniciação cristã do 
Batismo: a água que nos lava dos pecados. Ela nos pede que 
renovemos nossas promessas e levemos às águas batismais nossas 
crianças, fruto do amor entre as famílias. Numa época tão 
materializante, iniciar nossas vidas em Cristo é uma graça que não 
podemos negar a nossos filhos.
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No dia 21/07/2018, Soraya Lara
recebeu a 87ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Cremos que Deus nos escolheu desde o seio materno, nos 
chamou por Sua graça e resolveu revelar em nós o seu 
Filho, para que o anunciássemos até os confins da terra.
Cremos sermos missionários e missionárias por vocação, 
servos e servas de Jesus Cristo, escolhidos e escolhidas para 
anunciar o Evangelho de Deus.
Cremos que a Missão vem de nós, ela é a resposta ao Plano 
do Pai que, em Seu imenso amor, quer a salvação da 
humanidade e por isso lhe "deu seu Filho único, para que 
todo o que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna".
Cremos que Cristo Jesus nos considerou dignos de 
confiança, tomando-nos para o Seu serviço missionário e 
profético em nossas comunidades que querem "ver e 
encontrar Jesus", "Caminho, Verdade e Vida".
Cremos que, como batizados e batizadas, devemos nos 
"comportar de maneira digna da vocação a que fomos 
chamados" levando aos irmãos e irmãs o anúncio do 
Ressuscitado: "Vimos o Senhor".
Cremos que é tarefa da Igreja continuar a missão iniciada 
por Jesus. Foi Dele que, no dia da Ascensão, recebeu o 
mandato: "Ide, pois, e ensinai a todas as nações".
Cremos na Igreja missionária, geradora de esperança, que 
caminha ao lado dos pobres e excluídos e que anda nas 
estradas do mundo "sem ser do mundo".
Cremos que Maria, Estrela da Evangelização, faz caminho 
com todos os missionários e missionárias ensinando-lhes a 
aceitar com alegria o pedido feito nas Bodas de Caná: "Fazei 
tudo o que Ele vos disser". Amém. 

Credo Missionário

<asd>


