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 missão de Daniel era, pois, a de mandar cunhar e Apropagar uma medalha no modelo dado pelos anjos 
e pela  própria Doce e Serena Senhora.

Mas, pergunta-se: Por que teria a Serena Senhora escolhido 
a Basílica de Lourdes para instrumento daquela missão?
Pode-se encontrar o motivo desta preferência em dois 
costumes observados entre os Missionários, desde a origem 
de sua constituição: o primeiro é de fazerem ato de 
consagração à Bela Senhora; o segundo é de terminar cada 
dezena do Terço pela seguinte profissão de fé: 

Senhora, eu creio e confesso vossa santa e imaculada 
conceição pura e sem mancha.

Ó puríssima Senhora, por vossa pureza virginal, por vossa 
conceição imaculada e vossa gloriosa prerrogativa de Mãe 
de Deus, alcançai de vosso amado Filho a humildade, a 
caridade, uma grande pureza de coração, de corpo e espírito, 
uma santa perseverança em minha querida vocação, o dom 
de oração, uma santa vida e uma santa morte.
A revelação da medalha pelos anjos é, pois, uma honra para a 
Basílica.
É uma responsabilidade também.
Os Missionários do Coração Imaculado deveriam fazer 
conhecida, através do SIM - Serviço de Informação 
Mariana, a medalha e, pela medalha, duas profundas 
verdades nela contidas: o lírio e a frase: Por fim o meu 
Coração Imaculado triunfará.
Recebendo a medalha, o SIM pronuncia, com devoção: Os 
servos de Maria terão segurança.
E suplicam com mais frequência e mais confiança em seus 
males de corpo e em seus males de espírito: Aquela Senhora 
por quem nos vêm todas as graças.
E conseguir isto é difundir a medalha e difundir sua doutrina.

Não era ainda tudo.

SIM- Serviço de Informação Mariana

Por fim o meu Coração 
Imaculado triunfará!
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esus nos mostra o caminho da racionalidade e o da espiritualidade. Ele nos conta várias parábolas. Quando lhe perguntaram Jpor que falava em parábolas, Ele respondeu: "Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do Reino dos Céus, mas a eles 
não…". Estes são aqueles sobre os quais Isaías profetizou: "…eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para não 
acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam e assim Eu os cure." Jesus 
não queria jogar pérolas aos porcos. Não queria que aquela geração entendesse o que estava falando, pois eram revelações 
importantes demais para aquele povo calcado na espera de um messias que não tinha nada a ver com Ele. Nesta parábola, Ele fala 
como se a terra fosse um campo de trigo, no meio do qual nasce também o joio. E explica que o joio precisava crescer junto com o 
trigo até a colheita, para depois ser retirado, evitando assim que, ao arrancar o joio, com ele fosse arrancado o trigo. Parece que os 
discípulos entenderam as parábolas, menos esta, "de fácil interpretação". Por que não a entenderam? Será que não vislumbraram 
na pregação de Jesus uma ordem diferente? O que queriam, realmente, saber de Jesus sobre o joio e o trigo? Já conheciam o trigo e 
o joio e a diferença entre um e outro. O que eles queriam mesmo é que Jesus manifestasse o que era, de fato, o discernimento. 
Aquele era o momento do discernimento. Jesus aqui é muito claro, quando diz: "O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. 
O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do Reino. O joio são os filhos do Maligno. O inimigo que o semeou é o Diabo. A 
colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos." Portanto, tanto Jesus como o Diabo são semeadores. Jesus semeia o bem, 
enquanto o Diabo semeia o mal. É como dissesse: Se se pratica o bem, colhe-se o bem, se se pratica o mal, colhe-se o mal. Era a 
grande proposta de Deus para a humanidade: o discernimento. Jesus não se propôs a separar o joio do trigo fora do tempo, e nem o 
demônio. Ambos estavam fazendo a sua parte: semeando. Deus deseja que saibamos viver na busca do discernimento. Se o 
conseguirmos, estaremos preparados para a colheita. Jesus quis, pois, alertar para o seguinte: O Diabo está fazendo o mesmo que 
faço: semeando; se vocês souberem discernir o bem do mal e tiverem força para seguir o bem, no final, quando Deus vier julgar, e 
só Ele tem o poder de separar o bem do mal, vocês estarão preparados para participar do Reino do Pai. Jesus quis dar uma 
explicação bem clara para que a humanidade, através dos séculos, assimilasse aquela verdade. Ele poderia ter explicado outras 
parábolas, também, mas não o fez. E por que esta foi explicada com tanto detalhe? Porque, aqui, Deus nos propõe que sejamos 
astutos e inteligentes. A colheita será uma só. Tanto se colhe bem o trigo como o joio; tanto se faz uso do trigo como do joio, 
embora tenham sentidos diametralmente opostos. O importante é sabermos de que lado estamos nos posicionando. Devemos 
passar por esta vida dialogando sempre com Deus, pedindo, procurando, exercendo a experiência do discernimento, 
questionando-o: "Deus, eu não entendi! O que está acontecendo? Me explica! Jesus, vamos conversar? Hoje, quero te escutar." 
Aqui aprendemos, também, como proceder num reino que não é nosso, não é de Deus, mas que é tão forte, que matou o Filho de 
Deus. Jesus ressuscitou para mostrar que existe um reino mais poderoso. Mas, quando humanizado, sofreu todos os pendores 
deste mundo. Não se cria um reino dentro de outro. Um tem de ser eliminado, para o outro existir. Por isso a Igreja nos ensina a 
dizer: Vinde, Senhor Jesus!
Jesus quer nos dizer: Tenham o discernimento para viver num reino que não é de Deus. Saibam passar por isto com astúcia e 
sabedoria, para depois encontrarem, realmente, o Reino de Deus. Nesta vida terrena não o temos. Por isso pedimos: Venha a nós o 
vosso Reino! Deus quer que Seu Reino venha e substitua o que está aqui. Não se fortalece e nem se cria dois reinos no mesmo 
local. Sempre os alerto: dialoguem com Deus, para que Ele possa lhes falar essas coisas. Para que tenham discernimento, tenham 
amor nas palavras, firmeza no momento de responder determinadas coisas, como provocações e questionamentos em suas vidas. 
Em nossas orações, devemos sempre pedir a Deus: "Meu Deus, eu quero ter a capacidade de estar do teu lado, contado entre o 
trigo e não entre o joio."

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, extraído do livro "C ódigo Jesus",  p. 146-148)

aquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: “Explica-nos a Nparábola do joio!” Jesus respondeu: “Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa 
semente são os que pertencem ao Reino. O joio são os que pertencem ao Maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A 
colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no 
fim dos tempos: O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu Reino todos os que fazem outros pecar e os que 
praticam o mal; e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol 
no Reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça”.

Comentário do Evangelho

“A Parábola do Joio” (Mateus 13,36-43)



 Jornal Obra Missionária - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                  3

á uma crescente tendência de pôr à parte as grandes banalidades que regem os nossos dias, uma crescente falta de Hapreciação das experiências na rotina da vida diária.
Registro a crença no poder satisfatório da simples luz do dia, dos prazeres comuns e em todas as relações habituais da 
vida cotidiana. A felicidade de um homem é menos o resultado de grandes dons da sorte, que raramente vêm, do que 
mil pequenas alegrias de cada dia.
Os sentimentos cotidianos que dão cor à nossa vida: laços familiares, amigos, livros, flores, comida, água, o vento, 
saúde, abrigo, sono, os caminhos, a chuva no verão, o fogo no inverno, a alvorada, as canções, o céu estrelado, o amor 
na juventude e a recordação na velhice. 

Não são estas imensas banalidades a própria essência da vida?

O mundo só é banal quando o olhamos de um modo banal; o menor objeto conterá algo inesperado se lhe dedicarmos 
atenção consciente e observação. Interpretar e glorificar o lugar comum deveria ser assim uma das nossas principais 
ocupações.
A maioria de nós conhece alguma pessoa que pode tornar interessantes até mesmo as primeiras palavras de qualquer 
conversa, seja ela apenas a respeito da chuva ou do bom tempo.
Outra tem oportunidade de lhe escrever um bilhete que você prezará durante anos, uma terceira tem um jeito de lhe dar 
uma frivolidade que fará você estimá-la dez vezes mais e colocá-la na lista das lembranças, e uma outra, apontando 
para um livro numa parede úmida, contar-lhe a coisa mais interessante que você já ouviu nos últimos tempos.
É uma observação batida, mas muito importante, que pensamento profundo é apenas pensamento prolongado para o 
qual nossas ocupações cotidianas servem de alimento essencial.
Temos de abster-nos de nos isolar. Nada contribui tanto para manter o nosso senso, como viver a maneira universal 
com os seres humanos à nossa volta.
O homem que tem algum conhecimento de coisas comuns está mais bem equipado para enfrentar o mundo do que 
outro com ligeiras noções de assuntos incomuns.
Há pouco descobri que numa reunião heterogênea, ou mesmo entre as pessoas do SIM, eu era muito menos elástico na 
conversação, muito menos afiado na réplica, muito menos ligeiro em pegar o assunto do que muitas pessoas sem 
leitura, que nunca tinham viajado, vivido em ambiente expressivo.
É uma grande lição descobrir que podemos ter uma vida bastante intensa, se conseguirmos enriquecer os momentos 
cotidianos da existência.

Raymundo Lopes

Banal



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 31 de Julho de 2018 
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Mensagem de Nossa Senhora

O valor da oração
Terça-feira, 11 de Janeiro de 1994

Filhos queridos!
É meu desejo deixar gravado no coração de cada um 
de vocês o valor da oração, através do que transmito, 
para que possam alcançar um alto grau de 
espiritualidade, que os aproxime de Deus.
A luz do sol, ao refletir na relva molhada pelo orvalho 
da manhã, faz com que ela se ilumine, transformando 
o prado num grande espetáculo de luz.
Ao orarem com humildade e desprendimento, vocês 
se tornarão como pequeninas gotinhas d’água 
cristalina, prontos a refletir a Luz de Deus, 
transformando a terra num imenso prado orvalhado, 
iluminado pela fé.
Eu lhes afirmo: é através da oração que a terra se 
ilumina, clareando o que está nos Evangelhos, para 
que ele possa ser entendido e aplicado em suas vidas.
Vivam o Evangelho e peçam a Luz do Santo Espírito, 
para que, esclarecidos, tornem-se luminares das 
palavras de Jesus em toda a terra.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

Nota: Nossa Senhora ditou estas palavras na 
madrugada do dia 11/01/94, na presença do Padre José 
Marques Pascoal, pároco da igreja Nossa Senhora de 
Fátima, Rainha de Todos os Santos, na cidade do Rio 
de Janeiro - RJ.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.82)

ãe Imaculada, minha esperança! Mãe de Jesus, Mnecessito de Seu carinho, Sua atenção, Sua 
proteção maternal especialmente neste 

momento tão difícil de minha vida. Tendo em minhas 
mãos o contorno de Tua Santa Figura, peço-te que 
intercedas junto a Teu amado Filho, para que escute 
minha prece. Estou atolado em problemas, que sei 
tiveram origem em minha conduta, pois, fraco diante de 
tantos apelos terrenos, caí na desgraça de dar ouvidos ao 
racional, ao invés de escutar os sábios conselhos do 
Espírito Santo. Minhas fraquezas tantas vezes levaram-
me a perder oportunidades que o Céu me deu de dar uma 
resposta eficaz a esses problemas.

Ajuda-me, Mãe Imaculada, junto com os Arcanjos

Gabriel,  Raphael, Uriel

Peçam ao Pai:
Socorre, ó meu Deus, esta alma arrependida, a fim de que 
conquiste de novo a paz de espírito, e, como agiu Jesus 
nas Bodas de Caná, transforma com Teu poder estas 
águas furiosas no mais puro e calmo vinho, para que ele 
seja tomado gota
a gota durante a vida que ainda lhe resta.
Certo como tenho nas mãos a figura de Maria e na mente 
os nomes de seus Arcanjos Gabriel, Raphael e Uriel, serei 
atendido; por isso, muito obrigado pela atenção!

Salve-Rainha (Arcanjo Gabriel)
Salve-Rainha (Arcanjo Raphael)
Salve-Rainha  (Arcanjo Uriel)

Minha mão
 em Maria


