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

www.espacomissionario.com.br

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

OBRA MISSIONÁRIA
Ano VIII – Nº 350 – 20 de Novembro de 2018

De pé
aria aparece nos evangelhos como uma Mpersonalidade de contrastes: por um lado é 

uma mulher silenciosa, aparentemente passiva, e, por 
outro, criativa até à audácia.

Inteirada da gravidez de Isabel foi, rapidamente, 
cruzando as montanhas de Judá, para felicitá-la e 
ajudá-la. E pensar que isto tenha sido feito por uma 
jovenzinha de uns 15 anos, não deixa de parecer-nos 
uma temeridade.

Ela o fez.

Em Caná da Galileia, Maria, dando-se conta de que 
faltava o vinho, ela mesma tomou a iniciativa para 
solucionar essa falta, insinuando um milagre. 
Podemos imaginar o que haveria feito uma mulher de 
semelhante criatividade no seio da Igreja primitiva.

Nos 14 primeiros capítulos do livro dos Atos dos 
Apóstolos, a Igreja de Jerusalém move-se sempre em 
torno dos Apóstolos, e estes em torno do binômio 
Pedro e João. Mas, onde estava Maria? Na casa de 
João?

Não é necessário forçar muito a imaginação para 
concluir dedutivamente que a Igreja girava em torno 
de Maria e que ela seria a verdadeira animadora 
daquele grupo perseguido. De todo modo, os Atos 
não nos transmitem a menor indicação sobre isto. 
Não deram nenhuma importância a Maria, porque ela 
mesma não se dava.

Atuou sempre de acordo com o seu estilo, escondida, 
reservada, em segundo plano.
Uma só vez aparece em primeiro plano: ao pé da 
cruz. No momento da ignomínia, junto à cruz de 
Jesus, estava de pé sua mãe.

Raymundo Lopes
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Comentário do Evangelho 

aquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, Nque Nera chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu, procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da 
multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando 
Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: “Zaqueu, desce depressa! Hoje eu devo ficar na tua casa”. Ele desceu depressa e 
recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: “Ele foi hospedar-se na casa de um pecador! ” 
Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: “Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e, se defraudei alguém, vou devolver 
quatro vezes mais”. Jesus lhe disse: “Hoje, a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com 
efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido”.

esus estava andando quando passou perto de uma árvore na qual estava Zaqueu, que era muito baixinho, e que ali subira para Jver Jesus. Foi o meio mais fácil, subir numa figueira. Jesus questionou Zaqueu porque havia subido e deu uma ordem para 
descer. Zaqueu questionou o porque e Jesus responde que “hoje” quer ir à casa dele. Naquele momento, Jesus nos dá uma lição de 
espiritualidade. Temos uma idéia de que, para conhecer Deus, devemos subir: fazer-se um teólogo importante, ser importante na 
Igreja,...

Mas Jesus nos dá uma lição, ordena que desçamos, desçamos de nosso pedestal, de nossa sabedoria. Devemos descer daquilo que 
consideramos ter poder, mas que, para Jesus, não tem poder algum. Jesus quer dizer que, se descermos dessas coisas, Ele vai nos 
visitar, quer dizer, a salvação entrará em nossa casa. Mas, se permanecer nesta árvore, neste pedestal, a visita não ocorrerá. É uma 
lição que Jesus nos deixou há 2000 anos: Parem de subir nas figueiras, parem de achar que são alguma coisa, parem de ter razões 
próprias. A única razão vem de Deus. Deus nos fez pequenos.
Sabedoria.

Hoje em dia, neste mundo materialista e globalizado, para dominarmos os outros, precisamos subir. Subimos em nosso orgulho, 
subimos na primeira mentira que nos contam, subimos em nossa falsa sabedoria que nada vale – ninguém sabe nada, quem sabe é 
Deus.

Esta lição é atual e sempre será. Deus quer que sejamos do tamanho que nos criou. É uma lição de sabedoria e de amor de Deus por 
nós: não adianta acumular poder e falsas sabedorias que não levam a nada.

Religiosidade Muitas vezes, é muito fácil identificar pessoas que querem dominar outras através daquilo que acha que sabe, mas 
não sabe nada. Com relação à religiosidade, na Bíblia, temos vários exemplos, como o da viúva que deu tudo o que tinha. Como 
aqui na Basílica de Lourdes, vimos e devemos colocar, diante de Deus, as “ave-marias” que se sabe rezar.

Não existe teologia diante de Deus. A teologia que existe é a de Deus para nós. Deus quer navegar no coração do homem.
Deus quer conhecer nossas fraquezas, que é o momento em que somos fortes.

Na doença pode acontecer uma coisa bonita, Jesus chega àquele que está no fundo do poço e pede para descer da sua doença para 
que Ele o possa visitar. Se a pessoa permanece na altura dos enganos de suas próprias crenças, somente irá ver Jesus passar e não 
terá Sua visita.

Visita da Mãe de Deus Quando se vai receber, nesta Basílica de Lourdes, a entrada de Nossa Senhora, é pedido para não bater 
palmas, porque Maria Santíssima desce do Céu. Ela faz como Zaqueu, desce, e, para nos visitar. Esse momento que Nossa 
Senhora desce é o momento para descermos de nossas figueiras, ficarmos no nível de Nossa Senhora porque é o momento em que 
Ela quer ficar em nosso nível, e isso é muito importante.

Nossa Senhora não só nos visita toda terça-feira, visita toda segunda-feira, e quartas e quintas, todos os dias. Ela desce daquela 
figueira celestial que Ela tem e entra em nossas casas, porque é isso que Ela quer. Explicação dos Evangelhos Esses momentos de 
explicação dos Evangelhos, durante a oração do terço, poderia ser usado para falar muitas outras coisas, mas Nossa Senhora me 
ensinou e instruiu a estudar o Evangelho, a ler o Evangelho. Orientava ler, repetidamente ler até entender. Nossa Senhora fez com 
que eu descesse de minha figueira. Pedia para que eu entendesse a magnitude de Deus e que eu entendesse a força do Diabo, que é 
o pai da mentira, aquele que cria mentiras em nossos corações. Desço de minha figueira para falar de Deus e da Mãe de Deus, na 
simplicidade que Ela deseja. Alerta Desçam de suas figueiras, senão verão Deus passar por baixo e ficarão em cima, no máximo, 
com figos para colher, se houver.

(Trechos extraídos do Comentário de Evangelho, por Raymundo Lopes, realizado na Basílica de Lourdes, em novembro de 2009)

Descer da Figueira (Lc 19,1-10)



Deixe o espirito respirar

É fundamental que você arranje tempo para viver

 sensação de ter apenas um tempo limitado da vida faz com que muitas pessoas se deixem abater Aprematuramente. Pelo simples fato de que tem de haver um fim, elas imaginam que atingem o auge aos 50 ou 
40 anos, ou até aos 20. Uma vez padre Agostinho fez o seguinte comentário sobre como a ideia do tempo tão 

curto sufoca o espírito humano:
"’A maioria das pessoas diz que à medida que se envelhece, tem-se que desistir das coisas.

Acho que se envelhece porque se desiste das coisas."
Nosso mundo se humaniza graças às pessoas que possuem uma ideia bastante diferente de tempo.
Sobre elas mamãe deixou escrito:

‘‘As pessoas a quem mais respeito agem como se fossem imortais e como a sociedade fosse eterna."
Se quisermos manter abertos alguns interstícios para o espírito respirar, temos de aceitar as duas premissas.
Essas pessoas agem como se a vida fosse eterna, têm sempre tempo disponível para os outros. Pode-se perceber essas 
atitudes no rosto e na postura delas: a pessoa que é disponível vira-se para você, inclina a cabeça, aguça os ouvidos, tem 
luz no olhar.
Que milagres essa simples disponibilidade pode operar!!
Todos nos lembramos de ocasiões em que outras pessoas nos aliviaram o espírito apenas porque nos dedicaram meia 
hora de atenção e solidariedade.
Foi nesse sentido que a palavra disponibilidade foi empregada por minha vovó-bi, que tomou emprestado o termo da 
área da fazenda onde se fala de disponibilidade de fundos.
Vovó-bi começou a utilizar a expressão para se referir a uma rara qualidade humana, aplicando-a a pessoas que agem 
numa linha de acredito para outras.

 Todos deveríamos fazer o mesmo.
Cada um de nós deveria colocar à disposição dos outros não o que tem, mas o que é.
A disponibilidade pode ser curta, mas tem que ser sincera. Um amigo se despede, dizendo:"Pode ligar a qualquer hora, 
estou à sua disposição!" Mas será que ele vai estar presente sem sentimentos de inveja, para comemorar seus 
momentos de felicidade?
As pessoas entediadas e preguiçosas têm tempo livre, mas muito pouco a oferecer. Frequentemente as pessoas que 
mais se põem ao nosso dispor são as mais importantes e ocupadas.
Importante, mas não que se deem importância. Observo que as pessoas que estão cheias de si, de dinheiro e diplomas 
não deixam mais ninguém entrar em seu mundo interior, fecham-se em si mesmas.

Chamo-as de crispatiom.
Nada crispa a alma com mais rapidez do que a ilusão premeia nossa cultura. Dizem-nos que os físicos fazem seus 
trabalhos mais criativos depois dos 30 anos. A crispação nos torna eremitas. Não tenho tempo! Resmungamos e 
viramos as costas aos outros e, portanto, ao futuro.
Eu disse que é preciso ter a dimensão da eternidade, para que compreendamos que há tempo, tempo para estarmos 
disponíveis para criar. Nada cria com mais firmeza e sensação da disponibilidade temporal do que a fé religiosa; a ideia 
de que existe um Deus, misteriosamente só ao nosso dispor, está bem enraizada em nossa mente, ainda que seja 
negligenciada nos tempos que correm.

Você pode escolher fazer isso, mas não se feche nem se crispe.
É claro que às vezes precisamos estar a sós com nossos pensamentos, nossos livros, nossa alma e, talvez, com Deus. Na 
verdade, só as pessoas com vida interior podem ser úteis, porém, ao dispor dos outros. Chamo isso de recolhimento e 
retorno. Em nossas horas de privacidade, tornamo-nos aquela pessoa que será  útil ao estar disponível às outras.
Na prece e na meditação, ao escrever e ao pensar, podemos ouvir as vozes humanas e divinas que nos recordam a 
eternidade.
Então, sabendo que a vida é  eterna, podemos encontrar tempo para estar à disposição dos outros e para manter abertos 
aqueles interstícios, através dos quais o espírito humano poderá respirar.

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 20 de Novembro de 2018 
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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 13/11/2018, Francisco NLembi foi agraciada com a 103ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 

Menino Jesus, Maria Aparecida foi agraciada com a 
10ª imagem Mãe do Divino Amor e Terezinha 
Scarpelli foi agraciada com o 10º terço com qual 
Raymundo Lopes rezou nesta Basílica.

No dia 18/11/2018, Francisco Lembi
recebeu a 103ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Desejo provocar na terra
 um enorme despertar da fé

Terça-feira, 10 de outubro de 1995

Meus amados! 
Tenho pedido constantemente que acreditem em Deus e te-
nham fé em Sua presença. A fé é a única porta que os levará 
ao contato com o Reino de Deus.
Jesus foi firme e objetivo, quando dissertou sobre a 
qualidade e a quantidade da fé. Se a tivermos, nem que seja 
numa ínfima parte do nosso coração, poderemos mostrar ao 
mundo grandes prodígios. Isso nos esclarece que, com fé, 
podemos mudar o comportamento humano e transformar a 
terra. Meus queridos, a fé nos leva a servir a Deus 
incondicionalmente e a reconhecer nossa condição de 
servos. Ao entregarmos nosso espírito a Deus, imbuídos da 
plena vontade de apenas O servir, o entregaremos confiantes 
de que fizemos na terra o que nos foi estabelecido pelo amor 
divino: servir, servir…
Meus filhos, desejo provocar na terra um enorme despertar 
da fé, com minhas visitas e meus sinais, mas insisto que 
sirvam com o propósito de também suscitar em vocês o 
amor fraterno e a união em prol de um único ideal: paz, paz, 
paz … 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.67)

Comentário:A Mãe de Deus nos pede fé, garantindo-nos que se a tivermos, por 
ínfima que seja, poderemos transformar a terra. Isto não é novidade, porque Jesus, 
na parábola da mostarda, deixou bem clara essa condição. Estamos diante de uma 
dura verdade: não temos fé. Esta nossa absoluta falta de fé está nos arrastando ao 
desamor e à iniqüidade e nos transformando em quase-irracionais. Maria quer 
despertar na humanidade o poder de acreditar e ter fé, e isto ela o faz através de suas 
aparições, sinais e mensagens. Ocorre-nos, então, uma reflexão até certo ponto 
audaciosa: é preferível abrir o coração ao sobrenatural que nos envolve, a trancá-lo 
no egoísmo materialista, onde nos arvoramos em donos da verdade, que somente 
nós imaginamos conhecer. Vamos ao menos tentar fazer o que ela tanto nos pede: 
colocar-nos na posição de servir, para construirmos paz, paz.


