
OBRA MISSIONÁRIA
Ano VII – Nº 331 – 10 de Julho de 2018

www.espacomissionario.com.br

Raymundo Lopes

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

OBRA MISSIONÁRIA
Ano VII – Nº 338– 28 de Agosto de 2018

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

 Yeshua
              Representado na arte cristã como um homem branco de cabelos 

longos e castanhos, Yeshua na realidade pode ter sido bem 
diferente dessa visão. O Filho de Deus teria pele mais escura, 

cabelo curto e encaracolado. Consegui recriar a face de Yeshua; no 
resultado final, Yeshua aparece com um rosto largo, olhos castanhos, uma 
espessa barba e a pele bronzeada.
Estas características seriam provavelmente típicas dos judeus da região 
da Galileia, ao norte de Israel, no Oriente Médio. Sem descrições de sua 
aparência no Novo Testamento da Bíblia ou desenhos antigos, 
historiadores e cientistas sempre debateram como seria de fato a 
fisionomia do Filho de Deus.
Além disso, nenhum esqueleto ou restos mortais foram encontrados para 
estudar Yeshua. Desta forma, eu analisei Yeshua segundo o modelo que 
vi; é muito mais preciso do que qualquer pintura feita por grandes 
mestres da arte ao longo da história.
De acordo com o cientista, eventos descritos no Jardim Getsêmani, texto 
do Novo Testamento no evangelho de Mateus, mostram que Yeshua se 
assemelhava muito aos seus discípulos.
Diante disso, analisei os galileus semitas israelenses para traçar um 
padrão entre eles; características como a cor dos olhos, do cabelo, 

buscando padrões.
Em um mundo submerso no politeísmo, em um mundo onde se presta 
culto a divindades que quais homens comem e se banqueteiam, que, 
desinteressados do destino dos homens, se deixam dominar por todas as 
paixões humanas: amor, ciúme e ódio, divindades em cujo meio se 
destrona o deus envelhecido para apoderar-se do comando do mundo.
Yeshua tem a consciência de ser o Enviado de Deus, e sabe que um só 
caminho aproxima o homem a Deus.
Yeshua sabe-se enviado às ovelhas da casa de Israel.
Ele dizia:
Ora, a vida eterna consiste em conhecer a vós, Deus único e 
verdadeiro, e a Aquele que enviastes.
Sabe Yeshua que só uma minoria insignificante de destinados e 
previstos pelo Pai terão fé n'Ele.
Nem poderia ser diferente.
A missão de Yeshua não poderia ser posta em prática senão dentro de 
Israel, que é monoteísta. Para os politeístas, Ele não seria mais que um 
dos numerosos deuses encarnados.
É este, em termos gerais, o substrato psicológico dos inícios do 
cristianismo e o ponto de partida para a compreensão dos evangelhos 
que tanto falo.

O Homem do sudário



esta noite eu rezava na Capela, sentado na poltrona Nonde o Anjo e Nossa Senhora sentaram. Estava 
intrigado com a imagem de Jesus crucificado vertendo 
óleo, já há quase 20 dias. Comecei queixando:
Senhor Jesus, como podes fazer isto? Esta imagem, que 
eu mesmo fiz de barro, não poderia verter óleo.
Isto que acontece não é natural. Por que ages desta forma, 
quando sabes que isto transtorna o meu espírito?
Sabes que existem mistificações com imagens de Tua 
Mãe Santíssima. Receio que as pessoas possam ver nisso 
sinais enganosos. Por favor, Senhor Jesus, não me deixes 
nesta agonia, onde Teu silêncio dói como um abandono. 
O que Te fiz que não Te agradou?...
De repente, comecei a perceber uma coisa estranha:
sentia-me leve, a Capela parecia expandir-se, crescer. Eu 
subia, subia… Vi o céu estrelado… e lá embaixo a 
Capela… o chão de cristal. No meio, o Sacrário reluzia. E 
um vento frio mas confortante começava a roçar meu 
rosto. Fiquei extasiado vendo tudo aquilo. Depois fui 
sugado por uma força estranha e colocado de pé diante do 
crucifixo. E a voz de Jesus se fez ouvir:
– Você quer saber por que faço isso?
– Sim, quero, Senhor Jesus, porque o meu espírito está 
inquieto.
– Busque papel e como possa escrever, que ditarei o 
porquê.
– Onde, Senhor Jesus, a esta hora? É quase meia noite!
– Não faça do meu pedido uma tolice, vá e traga papel e 
algo com que possa escrever! 
Saí da Capela, me dirigi à mesa do computador, apanhei o 
material e voltei. Jesus começou então a ditar uma série 
de considerações. De vez em quando me pedia para 
mudar de folha, e perguntava:
– Está cansado?
– Não, Senhor Jesus!

– Então reze a oração que ensinei a vocês.
Eu rezava o Pai-Nosso e Ele continuava. Fez isto no final 
de cada uma das cinco folhas que enchi. Eis suas 
considerações:
Esta imagem verte óleo:
Por minha Igreja, que definha por falta de fé;
Por minha Igreja, que comanda com interesses pessoais e 
se junta a um ecumenismo também interesseiro;
Por minha Igreja, que se afunda na lama da incredulidade 
eucarística;
Por minha Igreja, que deixa ordenar sacerdotes 
homossexuais, quando esta verdade está clara diante dos 
bispos responsáveis;
Por minha Igreja, que produz conventos e mosteiros que 
são antros de perversão, ao invés de serem celeiros 
espirituais;
Por minha Igreja, que admite maçons em suas fileiras;
Por minha Igreja, que mistifica;
Por minha Igreja, que é crucificada quando defende a 
justiça e a caridade;
Por minha Igreja, que maltrata seus sacerdotes velhos e 
fracos, fiéis à Sua tradição;
Por minha Igreja, que maltrata seus consagrados e 
consagradas fracos e velhos, fiéis à sua tradição.
Esta imagem verte óleo:
Diante da incredulidade;
Diante da infidelidade;
Diante de uma tecnologia massacrante, que faz do 
homem um escravo das coisas terrenas;
Diante do ódio crescente na Terra;
Diante dos casamentos desfeitos, levados pela 
intolerância;
Diante da prática da feitiçaria;
Diante dos roubos;
Diante dos assassinatos;
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Diante da falta de pudor;
Diante do desespero provocado pela falta de confiança no 
Pai que está no Céu, que os leva ao suicídio.
Esta imagem verte óleo:
Devido à mentira que maltrata o próximo;
Devido ao abuso de poder;
Devido à falta de coragem em defender a Igreja e seus 
dogmas;
Devido aos planos diabólicos para destruir, ao invés de 
construir para o bem;
Devido à omissão diante das desigualdades sociais;
Devido aos desmandos diante da natureza criada pelo Pai;
Devido à falta de tolerância diante dos idosos;
Devido à falta de estrutura social da juventude;
Devido à omissão diante do crescimento das seitas;
Devido à Aids, que definha o ser humano.
Esta imagem verte óleo:
Pelo sacrifício dos inocentes;
Pelo sacrifício da velhice desamparada;
Pelo sacrifício das ideias renovadoras, calcadas no 
Evangelho;
Pelo sacrifício das ideias voltadas para uma sociedade 
justa;
Pelo sacrifício daqueles que se colocam em campo, 
mesmo sabendo que são minoria;
Pelo sacrifício dos povos dominados pelo ódio;
Pelo sacrifício da honestidade diante da desonestidade;
Pelo sacrifício da palavra justa diante da palavra injusta; 
Pelo sacrifício dos iluminados pelo Espírito Santo; Pelo 
sacrifício daqueles que amam.
Esta imagem verte óleo:
Por causa da iniquidade entre vocês;
Por causa da falta de amor entre vocês;
Por causa da falta de caridade entre vocês;
Por causa da distorção de minhas palavras entre
vocês;

Por causa da falta de honestidade entre vocês;
Por causa das guerras entre vocês;
Por causa da falta de união entre vocês;
Por causa da falta de paciência entre vocês;
Por causa do aborto entre vocês;
Por causa da eutanásia entre vocês.
Depois Ele terminou dizendo:
– Aí está o porquê esta imagem de barro verte óleo, evocê 
acha isto sobrenatural! Eu lhe digo:
sobrenatural é o que vocês fazem quando transformam a 
casa do meu Pai num antro de perdição e iniquidade. 
Vocês estão transformando o mundo num templo 
comandado pelo Diabo. Isto é sobrenatural aos olhos do 
espírito. No Céu, isto é sobrenatural!
– Desculpa-me, Senhor Jesus. Sinto-me envergonhado 
diante de Tua presença. Perdoa minha ignorância diante 
destas coisas e meu julgamento injusto diante de Tuas 
considerações. Farei tudo para aprender contigo o que é 
sobrenatural diante da matéria e sobrenatural diante do 
espírito.
– Sabe, então, que está errado?
– Sei. Só não entendo como vens a mim, se estou tão 
inseguro e cheio de erros.
– Não venho para os sãos, venho para os doentes.
– O Senhor irá repetir o que aconteceu com esta imagem?
– Repetirei tanto quanto for necessário, para que 
compreendam que se vocês calam diante das coisas que 
não são naturais diante do Pai que está no Céu, farei com 
que as pedras falem.
– Obrigado, Senhor Jesus!
Ao falar isto, fui literalmente puxado de volta para a 
cadeira onde estava sentado, com as folhas de papel na 
mão, onde escrevi as considerações de Jesus.

Fonte: Livro Diálogos com o Infinito, p.205



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 28 de Agosto de 2018 
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No dia 25/08/2018, Paulo Maurício
recebeu a 91ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Quando Jesus retornar, 
todo vento contrário cessará

Terça-feira, 13 de agosto de 1996

Meus filhos amados! 
Vejo, neste final de milênio, a barca de Pedro agitada 
em seu ápice pelo vento da apostasia.
É necessário que todos vocês percebam, nesse mar 
revolto, a figura calma e tranqüila de Jesus, que se 
aproxima de encontro à sua Igreja, para lhes trazer a 
paz.
Tenham fé e caminhem por cima dessas águas da 
incerteza, do desamor e de toda sorte de injustiças, de 
encontro a Jesus.
No momento oportuno, mesmo quando a fé estiver 
mínima sobre a terra, Ele estenderá Sua mão, para que 
não pereçam nas águas turvas do pecado.
Estou na barca de Pedro para que, no meio desta 
tempestade promovida pelo vento do materialismo, 
possa infundir em todos a confiança de que Jesus está a 
caminho, e nada, nem a incredulidade reinante na terra, 
poderá deter Sua volta gloriosa, pois isso está previsto 
e assim se dará.
Quando Jesus retornar, todo vento contrário cessará, e 
vocês reconhecerão o Filho de Deus em toda a sua 
glória.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.223)

Comentário: Maria está na barca de Pedro, isto é, está na Igreja, como Mãe, para 
ajudar seus filhos a passarem pela tempestade do materialismo, na esperança de 
encontrarem Jesus, nos tempos finais. Pede-nos, em outras palavras, que tenhamos fé na 
Igreja, que caminha contra o vento, porque Jesus a assiste e vem a seu encontro, queiram 
ou não queiram os céticos. A versatilidade de Nossa Senhora em colocar suas mensagens 
à luz do Evangelho é, de certo ponto, surpreendente. Entretanto, a Mulher repleta do 
Espírito Santo tem o poder tanto da simplicidade quase infantil, quanto da simplicidade 
quase erudita, como no presente caso. Podem ter certeza, o amor é o caminho, e Maria é 
linda e sábia, porque ama.

Maria é minha Mãe!

om seu manto maternal me ampara, e com o Pão CEucarístico que me proporciona, me alimenta.
Ela é minha Mãe!
Lanço-me a seus braços e ela me estreita contra o seu 
Coração. Escuto-a e sua palavra me instrui; olho-a e sua 
beleza me ilumina; invoco-a e sua bondade me atende.
Ela é minha Mãe!
Débil, conforta-me; doente, sara-me; morta pelo pecado, 
dá-me a vida da graça.
Ela é minha Mãe!
Na luta, socorre-me; na tentação, auxilia-me; na 
angústia, consola-me.
Ela é minha Mãe!
Quando procuro a Jesus, ela me conduz; quando a seus 
pés venho, apresenta-me; quando choro as minhas 
faltas, alenta-me; pedindo-lhe favores, protege-me.
Ela é minha Mãe!
Durante a vida, guia meus passos ao Céu; na morte, 
acompanhará minha alma, e espero receber de suas mãos 
a coroa eterna na glória.
Ela é minha Mãe!
Quanto sois boa, doce e bela, ó Maria!
Maria é minha Mãe!
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