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OBRA MISSIONÁRIA
Ano VIII – Nº 348 – 06 de Novembro de 2018

O bom Senso
bom senso humano, convertido em critério missionário, não faz muitas exigências, para não ser Otaxado de intransigente. Pensamos excessivamente no que dirão, deixando-nos dominar pelo 

respeito humano com receio de perder a fama de arejado, eclético, moderno, progressista. Já não se 
cogita a generosidade da cruz.

 Já nos parece um desperdício inútil esse derrame de amor que se chama abnegação. Já não há 
disponibilidade total, mas cálculo da nossa maneira de obedecer ou de servir. Aparece, 
imperceptivelmente, uma tendência: ironizar as coisas de Deus e considerar pieguice sentimental o 
fervor vivido por alguns missionários ou pessoas que nos rodeiam.

Fica patente uma falta de hierarquia de valores, não se ordena o tempo de acordo com as exigências da 
Obra Missionária, pelas reais necessidades da vida espiritual e material dos nossos companheiros, mas 
pelo gosto pessoal, pelo que promove, é mais agradável ou economicamente mais rentável.

Em termos práticos, manifesta-se um naturalismo religioso que nos inclina a dar um excessivo valor às 
coisas que comumente são estimadas: nível econômico, conforto, honras, promoções, prazeres, 
prestígio, sucesso e eficiência; e deixa-se em segundo plano os valores nitidamente missionários, 
como o desprendimento, o espírito de serviço e de sacrifício em benefício dos outros, a humildade, a 
discrição e vida de oração.

Raymundo Lopes
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Comentário do Evangelho 
esus jantava, num sábado, na casa de um fariseu notável, Jonde fizera um milagre e contara uma parábola, quando um 

dos convidados lhe disse: "Feliz aquele que tomar refeição no 
Reino de Deus!" Para os judeus, tomar refeição significava 
conviver, participar pessoalmente. Foi como se ele tivesse 
dito a Jesus: Feliz é aquele que convive com o Senhor! Jesus 
responde contando uma história que, à primeira vista, nos 
parece sem sentido. "Um homem deu um grande jantar e 
convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo para 
dizer aos convidados: 'Vinde, está tudo pronto.'" Quer dizer, 
primeiro ele convidou; depois de pronto o jantar, mandou 
avisar aos convidados. Os judeus, antes de fazer uma festa, 
faziam uma sindicância, dizendo: Vou dar um banquete e 
estou convidando vocês para comparecerem. Primeiro fazia o 
convite, para depois chamar os convidados. Então, houve 
primeiro um convite. O que isto quer dizer?… Este é o cerne 
da questão.  Ao criar o mundo, Deus fez o firmamento, a terra e 
tudo que nela existe. E convidou para participar de Seu 
convívio o homem. Soprando sobre ele, deu-lhe vida. Este foi 
o primeiro convite de Deus ao homem. Não nos esqueçamos 
de que Jesus respondia àquilo que o convidado dissera: "Feliz 
aquele que tomar refeição no Reino de Deus!" Deus cria tudo e 
convida o homem a participar. Esse banquete que Deus nos 
oferece é a participação em Sua criação, o convívio com Ele 
nessa casa. É o homem no seu corpo glorioso. É isto, o homem 
foi criado por Deus para conviver com Ele, para tomar com 
Ele a refeição. E o que acontece? O homem recusa, 
priorizando as suas coisas. Por este pecado de soberba, perde 
as prerrogativas deste convite. A primeira desculpa do 
homem: "Comprei um terreno e preciso vêlo", deu mais 
importância à posse da terra – e perde a sua imortalidade. 
Depois, a segunda desculpa: "Comprei cinco juntas de bois e 
vou experimentá-las." O homem norteia o seu pensamento 
pelos cinco sentidos da matéria – e perde assim o elo com 
Deus. Finalmente, a terceira desculpa: "Casei-me, e por esta 
razão não posso ir." Casou-se com os seus sentimentos – e 
perde a companhia de Deus. Vejamos agora como tudo isto é 
interessante. Deus fez um convite ao homem para "o grande 
banquete da criação". E o homem o perdeu por três desculpas 
injustificáveis, que o levaram a perder seus privilégios: perdeu 
a imortalidade, pela posse da terra; perdeu a ligação com 
Deus, por atrelar o pensamento aos sentidos da matéria; 
perdeu a companhia de Deus, por se entregar aos sentimentos 
humanos como forma de vida. Por isso a resposta do homem 
"atraiu sobre si o descontentamento do Senhor". Mas pela Sua 
grande misericórdia, Ele convida Sua criação para retornar à 
casa. É o primeiro convite que faz depois do pecado da 

desobediência. Deus fala com a Sua criação, com os anjos, 
com tudo: "Vai depressa pelas praças e ruas da cidade, e 
introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos." 
1Deus se referia ao homem que pecou, este homem enfermo 
de tanta ignorância, cujas desculpas revelam seus desvios 
pelos escuros e tortuosos meandros do materialismo. Deus 
ainda assim busca este homem. Ele age como dissesse: Vou 
lhe oferecer este banquete. A casa está pronta, preparei tudo e 
quero que o coxo, o mudo, o surdo participem deste banquete, 
pela minha misericórdia. Os empregados foram e trouxeram-
lhe todos estes, todos nós, cheios de problemas diante dele. 
Mas os empregados dizem ao Senhor: "Senhor, o que 
mandaste já foi feito, e ainda há lugar." A misericórdia de Deus 
é tão grande que, com toda a humanidade participando dela, 
ainda sobra lugar. Então o Senhor diz: "Vai pelos caminhos e 
trilhas2 e obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa 
fique repleta." Quer dizer, vai por todo caminho que Eu fiz, 
busca toda a minha criação, traz tudo de volta para cá. Eu 
quero que, no sentido material das coisas, todos participem do 
meu banquete. Isto é, além do homem, dos animais, das 
árvores, das pedras, tudo participe da minha criação, do meu 
banquete. "Deus quis que entendêssemos Sua existência por 
meio da criação." Para o primeiro convite, depois do pecado, 
Deus não obrigou, porque o racionalismo humano teve o 
discernimento suficiente: os enfermos foram por si mesmos. 
Mas, para aquilo que não é humano, que não pensa, não tem a 
racionalidade humana (o segundo convite), Deus obrigou, ao 
dizer: "Vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a 
entrarem, para que a minha casa fique repleta." Hoje 
entendemos como criação de Deus o Seu grande banquete. É o 
homem racional, com todos os problemas e tudo que está à sua 
volta: todo o firmamento, todo que está na terra: animais, 
vegetais, minerais.

1 "Nos escritos de Qumrã, estes enfermos eram excluídos do 
combate escatológico e do banquete que o seguiria." (Bíblia de 
Jerusalém, edição 1981)
"Escatológico: relativo à escatologia: doutrina das coisas que 
devem acontecer no fim dos tempos; teol. doutrina que trata do 
destino final do homem e do mundo; pode apresentar-se em 
discurso profético ou em contexto apocalíptico."
(dicionário Houaiss)
2 "Caminhos e trilhas: após 'as praças e ruas da cidade' do v. 21, 'os 
caminhos e trilhas' do v. 23 parecem ser fora da cidade; lá se 
aglomeram duas categorias diferentes: de uma parte, os pobres e 
os 'impuros' em Israel; de outra parte, os pagãos.

(Evangelho extraído do livro O Código Jesus . p.174)

m dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: - Felizes os que irão sentar-se à mesa no Reino de Deus! Então Jesus Ulhe disse: - Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado 
dizer aos convidados: "Venham, que tudo já está pronto!" - Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao 
empregado: "Comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe." - Outro disse: "Comprei cinco juntas de 
bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe." - E outro disse: "Acabei de casar e por isso não posso ir." - O 
empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: "Vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e 
traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos." - Mais tarde o empregado disse: "Patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas 
ainda está sobrando lugar." - Aí o patrão respondeu: "Então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali 
a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu 
jantar!" 

O Grande Banquete - (Lc 14,15-24)
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Quando estamos diante da representação
de um personagem que acreditamos

ser um santo ou santa.

 
omeçaremos identificando o personagem. Para isso reparem bem na representação do santo Ce de seu entorno e procurem um sinal que lhes cause surpresa.

São múltiplos e variados. Em alguns a presença de um animal, em outros será uma decoração 
estranha, outras vezes estará ostentando um objeto etc.
 
O primeiro passo para identificar um santo consiste em escolher uma orientação.
 
Observar a presença de algum sinal sobre o próprio santo ou em suas proximidades, reparar nas 
vestes, notar se o santo está numa atitude particular ou se há outro personagem a seu lado.
 
Santidade, para começar, não significa perfeição moral, mas o fato de ficar à parte, de pertencer a 
Deus. 

No seio das Igrejas todos são chamados à santidade, pois a entrada no 
Reino de Deus traz implícita essa vocação comum a todos os membros do 
 povo de Deus. Sejam simples fiéis ou altos dignitários, tanto se vivem no 
mundo quanto numa comunidade, quer sejam casados ou permaneçam 
celibatários. Seja qual for a sua condição física, cultural, intelectual ou 
social, ou sua idade, todo aquele que trabalha para fazer resplandecer o 
reino de Deus através da santidade de sua vida.
 
Como respondem os fiéis a esse chamado?
 
Através da fidelidade à sua vida de fé, perseverando no louvor a Deus.
A chamada à santidade é enquanto percebida como um sinal de Deus.
 
Em nossos dias a santidade é percebida como um serviço a
 favor  da humanidade. O termo santo, porém, reserva-se 
com frequência para a categoria de homens e mulheres
 reconhecida pelas Igrejas.

Esses santos, entretanto, não são primordialmente 
modelos de virtudes. As Igrejas, quando reconhecem
 essas personalidades, reconhecem oficialmente a 
qualidade espiritual de suas vidas.
 

Raymundo Lopes



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus, 
Terço rezado com Raymundo Lopes e a imagem da Nossa Senhora do Divino Amor 

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 06 de Novembro de 2018 
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Senhor Deus, soberania Senhor Deus, soberania 

Sorteios

 partir do dia 11 de setembro de 2018, todas as terças-Afeiras, no final da reza do Terço das 17 horas, nesta 
Basílica, serão feitos os seguintes sorteios:
1. Visita da imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 
Menino Jesus, como já é tradição;
2. Uma imagem Mãe do Divino Amor;
3. O terço com o qual o Sr. Raymundo Lopes tiver rezado 
aqui na Basílica, no dia.
    Esse terço terá uma dezena na cor azul, uma na cor 
vermelha, uma na cor amarela e duas na cor branca, onde: a 
cor azul estará representando as visitas da imagem de Nossa 
Senhora de Lourdes com o Menino Jesus; a cor vermelha 
representando o Terço Degredados Filhos de Eva, este que 
aqui rezamos; a cor amarela representando a imagem Mãe 
do Divino Amor, aqui sorteada; e a cor branca 
representando Miryam, a Mãe de Yeshua, que aqui entra 
acompanhada do Menino Jesus dando início ao 4º mistério.

Nota: 
Aquele que desejar adquirir imagem Mãe do Divino Amor e/ou 
terço Degredados Filhos de Eva (com as 4 cores), deve entrar em 
contato com Gerson, pelo telefone (31) 3225-4067 ou (31) 3225-
4688 - Endereço: Rua Alagoas 1460 sala 904, Savassi - Belo 
Horizonte.

os sorteios do dia 30/10/2018, Manuel NTavares foi agraciada com a 101ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 

Menino Jesus, Nadir Eugênia foi agraciada com a 8ª 
imagem Mãe do Divino Amor e Vedra Texeira foi 
agraciada com o 8º terço com qual Raymundo Lopes 
rezou nesta Basílica.

No dia 03/11/2018, Manuel Tavares
recebeu a 101ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Sejam juízes de si mesmos
Terça-feira, 24 de outubro de 1995

Meus filhos! 
Tenho-lhes falado sobre a fé e tenho também tentado alertá-
los, no mundo todo, da necessidade de tê-la, para que a vida 
tenha sentido.
Jesus disse que, ao retornar à terra, a encontrará submersa na 
apostasia. Isto pode ser atenuado, porque a misericórdia de 
Deus age em cima da vontade humana, quando estamos 
predispostos, na humildade, a participar do convívio com o 
Céu, amando-O na pessoa do próximo.
Sejam juízes de vocês mesmos, para que possam 
compreender o valor e a necessidade de se praticar a justiça.
Deus atenderá àqueles que clamam por justiça, no tempo 
certo, no momento adequado, porque somente Ele conhece 
o tempo certo e adequado que nos convém.
Meus filhos amados, atendam os meus pedidos à conversão, 
e verão nascer dentro de si novos valores, que produzirão 
frutos na vida eterna.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.187)

Comentário: Nossa Senhora refere-se aqui ao Evangelho de Lucas 
18,8: “Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra”? 
Observemos com que domínio Maria se refere ao assunto e, ao mesmo 
tempo, nos exorta a sermos juízes de nós mesmos, isto é, responsáveis por 
nossos atos. Deus conhece nossas necessidades! Apesar de tal certeza, é 
ínfimo o número dos que reconhecem isto. Ao retomar o assunto da 
responsabilidade de nossos atos em questão de fé, ela nos coloca 
inevitavelmente em juízo, pois somos responsáveis pelo testemunho de 
Deus em nossa vida e na de nossos filhos. Podemos mudar a terra e 
construir novos valores, se deixarmos a vontade de Deus agir em nós. 
Deus age em cima de nossa vontade, quando nos dispomos a aceitar a 
dEle. Deus é a vontade suprema que nos aponta o caminho da felicidade 
na terra.


