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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 29 de outubro de 2013. 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes deseja visitá-lo(a). É a mesma que participa 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-la, 
fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada para você.

No dia 28-10-2013, Maria das Dores recebeu em sua casa a 

visita de Nossa Senhora. Falar da Mãe de Jesus tornou-se uma 

tarefa tão difícil… São tantos conceitos teológicos, tantos 

interesses mesquinhos envolvidos. Quando Raymundo fala de 

Maria, nos mostra uma Mulher tão diferente, de uma sabedoria 

desconcertante. Que estranho! O mundo fala uma coisa e 

Nossa Senhora fala outra! Ou será que estão escondendo Seus 

verdadeiros propósitos, num plano diabólico para desacreditar 

todo o trabalho que Jesus teve para salvar a humanidade!? 

Precisamos tomar muito cuidado, porque as coisas desse 

mundo são muito obscuras; não podemos esquecer que 

Lúcifer foi precipitado na terra com todo o seu séquito e que 

pagamos um preço altíssimo por sermos seus inquilinos – 

estamos sob o jugo das trevas – por isso Nossa Senhora está em 

plena batalha campal, porque Ela é a única que tem o poder de 

enfrentá-los, levando espíritos humanos ao Céu. E o mínimo 

que podemos fazer é ajudá-la nessa tarefa, como: seguindo 

Suas diretrizes e mostrando a todos os reais propósitos de Suas 

vindas à terra. Tudo que Ela quis nos passar está aí, acessível a 

todos, através de livros, jornais, panfletos, catequese, sites e 

estas abençoadas visitas que num crescendo vão criando 

corpo, até que a ficha caia e as pessoas tomem consciência da 

real necessidade de mudanças urgentes em suas vidas, porque 

a justiça divina se fará presente a qualquer momento e somente 

se salvarão aqueles que estiverem limpos de coração.

             .
Marco Aurélio

Vocês estão vivendo a era em que tudo é permitido
Terça-feira, 04 de julho de 1995

Meus filhos! 
O Céu deseja descer à terra para ajudá-los, 
mas, na maioria das vezes, isto se torna 
difícil, porque o erotismo e a pornografia 
reduzem o valor moral e, conseqüentemente, 
a espiritualidade de vocês. A partir daí, este 
câncer se alastra numa onda crescente, no 
meio onde vivem, no país e em toda a terra.
Vocês estão vivendo a era em que tudo é 
permitido.
O Apocalipse aproxima-se de sua fase final e 
soa, no raiar deste novo milênio, a hora onde 

tudo nele contido será cumprido.
Meus queridos, sejam dignos de perceber e receber essas 
revelações, através das visitas do Céu à terra, porque elas 
não se vendem nem se compram. Merecem-se e ganham-
se.
A falta de moral deseja explicar o Onipotente Criador de 
todas as coisas pela razão, e a ciência sem Deus quer 
excluí-lo do pequeno e limitado raio de ação das recentes 
descobertas, como se isto fosse possível.
Tenham em mente que Deus será sempre qualquer coisa 
de demasiado grande, para que o espírito das criaturas 
terrestres o possa conceber.
Deixem que Deus toque com a Sua graça o coração de 
vocês, e tudo terá explicação e sentido pela fé.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.170)

Comentário: A santa Mãe vem em nossa ajuda alertando-nos, como sempre, 
que estamos vivendo tempos finais, quando tudo o que foi profetizado no 
Apocalipse se cumprirá. Isso pode ser atenuado? Acreditamos que pode, 
mas é imprescindível que se cumpra a profecia, porque, caso contrário, não 
será profecia. As nossas orações podem atenuar a justiça de Deus. Portanto, 
está em nossas mãos a esperança dos dias em que o Céu descerá à terra e tudo 
nos será mostrado de acordo com nossas obras.

Maria das Dores recebeu a 124ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita



2                                                                  Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br

Naquele tempo, Jesus dizia: “A que é semelhante o Reino de Deus, e 
com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que 
um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma 
grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos”. Jesus 
disse ainda: “Com que poderei ainda comparar o Reino de Deus? Ele é 
como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de 
farinha, até que tudo fique fermentado”.

Infelizmente, muitas pessoas têm sido 
duramente enganadas devido ao falso uso de 
línguas estranhas. A falta de esclarecimento 
seguro a respeito deste assunto tem levado muita 
gente a uma vida de verdadeiro inferno, pior que 
antes de terem conhecido a verdadeira fé 
católica. 
Os demônios têm-se manifestado nas pessoas 
que se envolveram com eles através de seitas 
ditas espiritualistas, falando fluentemente um 
linguajar estranho, imitando até mesmo pessoas 
batizadas no Espírito Santo, que falam línguas 
estranhas originais de Deus.
Muitas ficam ansiosas, desejosas de falar tais 

línguas estranhas: “Porque fulana é mais recente na Igreja e já foi batizada no Espírito de Deus!”. 
Pensam que por serem mais antigas na fé têm de ser batizadas de qualquer maneira, custe o que custar. 
Esquecendo-se de adorar Jesus com pureza de coração, ficam tentando conseguir falar em outras 
línguas. O diabo, vendo essa atitude orgulhosa, desce sobre essas pessoas fazendo com que falem e 
até cantem em outras línguas. Então, ficam convencidas de que foram batizadas no Espírito de Deus.
Mais tarde, os frutos podres começam a aparecer. Em vez de se mostrarem alegres e felizes, estão 
sempre sisudas reclamando de tudo; nunca estão satisfeitas com nada. Daí concluímos que é mais um 
joio que se levanta no meio do trigal, com atitudes que só trazem contendas como, por exemplo, a de 
começar a profetizar dentro e fora das igrejas, levando consigo discordâncias do sacerdote, críticas, 
enfim, semeando rebelião.
As línguas existem de fato, e muitas pessoas batizadas no Espírito Santo falam em outras línguas; 
todavia, nem todas que falam línguas estranhas são batizadas no Espírito Santo. 

Línguas estranhas

Parábolas do grão de mostarda e do fermento. - (Lc 13,18-21)
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Durante todo o tempo da pregação de Jesus perguntavam-
lhe sobre o Reino de Deus, dizendo: O que é o Reino de 
Deus? E Jesus sempre lhes respondia que o Reino está aí; o 
Reino de Deus está próximo.
Neste trecho do Evangelho de Lucas, que a Igreja 
escolheu, Jesus nos conta uma história bastante 
interessante. Quando lhe perguntaram o que era o Reino 
de Deus, Jesus pensou e disse: “A que é semelhante o 
Reino de Deus e a que hei de compará-lo? É semelhante a 
um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em 
sua horta; ele cresce, torna-se árvore, e as aves do Céu se 
abrigam em seus ramos.”
Depois Jesus disse: “A que mais compararei o Reino de 
Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e 
escondeu em três medidas de farinha, até que tudo ficasse 
fermentado.” 
Que coisa bonita! Qual é a figura central desse relato?
Primeiramente, Ele falou de um homem; depois, falou de 
uma mulher.
Que homem é este que semeou uma pequena semente na 
humanidade, ela cresceu e tornou-se uma grande árvore?
Este homem é Deus Pai. Quer dizer, então, que o Reino de 

Deus, nesta comparação feita por Jesus através de parábola, é aquele momento em que Deus semeia 
na humanidade o Seu Espírito e faz crescer nela essa árvore que ampara as aves do Céu, ou seja, 
ampara a Sua criação.
Depois, Jesus compara aquela mulher que, com uma mistura, fez a massa crescer.  
Vejamos, agora: onde Deus jogou aquela semente? 
Na horta.
Que horta é esta?
É o seio da Virgem Maria! Porque ali a possibilidade do Reino de Deus cresceu e Ela misturou nessa 
massa aquilo que estava crescendo no seu seio, isto é, na horta de Deus.
Foi pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo que Maria Santíssima gerou Aquele que iria formar a 
grande árvore, onde as aves do Céu iriam achar o seu refúgio. Quer dizer: as três medidas que Nossa 
Senhora, ao misturar, levedou essa grande massa que é a humanidade.
Que maravilha!…
Às vezes as pessoas dizem que Jesus fala pouco da Mãe, mas isto não é verdade, porque Ele fala, todo 
o tempo, de Sua Mãe. O que mais Jesus falava era de Sua Mãe.
Jesus compara Nossa Senhora à horta de Deus, onde Deus semeia o Reino e Ela mistura pelo Pai e 
pelo Espírito Santo e faz gerar o Verbo Encarnado.
Eu não poderia deixar de mostrar este fato tão bonito e tão comovente: Jesus falando sobre Sua 
própria Mãe e comparando-a com a horta de Deus. O Reino de Deus não existiria entre nós, não 
estaria à nossa disposição se não fosse por Maria Santíssima, que nos deu Jesus. O Reino de Deus 
poderia continuar existindo, mas somente na mente de Deus e não como a grande chance da 
humanidade de viver no Reino de Deus, que Jesus veio para nos proporcionar, pela redenção.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, na Capela Theotókos, em 31-10-2000)



4                                                                        Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br

Redação

Rua Alagoas, 1460 – Savassi – CEP 30130-160
Fone: (31) 3225-4067 / 3225-4688
Belo Horizonte – MG
E-mail: redação@espacomissionario.com.br 

Administração
Jornalista responsável: Vicente Sanches
Editor: Raymundo Lopes
Redator: Marco Aurélio e Gilmar Dias
Revisor: Francisco Lembi 
Diagramação: Rodrigo Dune
Imagens: Rodrigo Dune e Marco Aurélio

Essas pessoas estavam com um semblante diferente, Era 1º de maio de 2005. Comecei meu dia passeando pelo 
ameaçador. Vi pessoas roubando coisas que eu tinha ajuntado. córrego, no fundo do quintal de minha casa. A manhã estava 
Vi uma imagem de gesso malfeita e sem vida de Jesus e Maria. bonita. Eu sabia que à tarde deveria ir a Conselheiro Lafaiete 
E perguntei:rezar o Terço na igreja de São Sebastião. Fazia frio mas, 
– Que é isto? Por que estou vendo tudo errado? Por que esta inexplicavelmente, ao colocar os pés no córrego senti que sua 
imagem de Jesus e Maria e não eles vivos? Volte com isto água estava quase morna, e uma sensação gostosa invadiu-me 
como era antes; prefiro ser cego deste olho do que ver estas o corpo. Resolvi então caminhar seguindo seu leito. Passei por 
coisas!grandes samambaias e árvores nativas, flores silvestres etc., 
– Prefere ser cego?até deparar-me com um pequeno pássaro azul, que cantava 
– Deste olho, como estão as coisas, sim, prefiro!pulando de galho em galho. Eu estava com uma pequena vara 
– Você precisa de luz! O Diabo o ronda furioso, mas, pela na mão, e o pássaro veio e pousou nela cantando. Assustado, 
vontade do Senhor bom Deus e a pedido da doce Senhora, larguei a vara, e o pássaro foi embora. Continuei caminhando, 
ficaremos alertas até que estas tentações cessem.quando escutei uma voz me chamar pelo lado direito, do qual 
– Ficaremos… não é só você?sou surdo e cego.                                                       
– Daniel, Daniel, olhe para o alto!–Daniel.                       
Olhei para o céu e vi uma multidão de seres com formas Era o “menino”. Andava na minha direita, descalço, desta vez 
humanas cercando outros seres escuros, como um cristal num vestindo um pequeno moletom azul.
redemoinho.– Como você chegou aqui? – perguntei.
– Que é isto?– Voando! – respondeu, sorrindo.
– Estamos protegendo-o, conforme a vontade do Senhor bom – Você era aquele passarinho?
Deus e a pedido da doce Senhora.– Por que não? Gostou?
Entrei em pânico e comecei a chorar, vendo tudo aquilo. O – Não. Achei esquisito, assustou-me pousando em minha 
menino então passou a mão na água do córrego, jogou-a no bengala.
meu rosto e disse:– O Senhor bom Deus e a doce Senhora acham que não precisa 
– A água é o princípio da vida, e o Senhor bom Deus deseja lhe de bengala para andar, porque eles sempre lhe deram 
dar vida em abundância. Você foi escolhido, e escolhido está e assistência para caminhar.
estará. Não chore, porque a Eternidade (Deus) o espera, a doce – Não estou entendendo!
Senhora o espera, nós o esperamos. Veja as coisas pelo prisma – Quando estive com você pela última vez, alertei-o que 
do amor de Deus, confie em Jesus. Você não estará livre de necessitava de luz.
problemas, mas é vontade de Deus que você cumpra o – E agora, ainda continuo necessitando?
estabelecido.– Se fosse o contrário, não estaria aqui ao seu lado.
Dizendo isto, olhou para o céu, estendeu as mãozinhas e disse:– De que está falando?
– Senhor bom Deus, damos glória a Teu Nome; protegeremos Neste momento sentei numa pedra e ele noutra, do lado que 
Daniel, como é de Tua vontade.enxergo.
Eu via tudo aquilo tremendamente assustado, quando o – Você está vendo as coisas com seu olho cego! – exclamou.
percebi desaparecendo na minha frente. Em seguida tudo – Deixe de bobagem, como vou ver as coisas com o olho cego?
voltou ao normal.Ele então deu um pequeno salto, foi para o lado direito, passou 
Fiquei ainda por alguns minutos sentado na pedra, rezei um a mão sobre meu olho cego e repentinamente comecei a 
Pai-Nosso e voltei para casa visivelmente transtornado.enxergar, mas de maneira deformada. Vi pessoas, algumas 

conhecidas. Uma delas tirou de dentro de uma caixa um objeto 
(Diálogo extraído do livro ‘‘Diálogos com o Infinitos’’. p.153)envolto num pano branco, que eu não queria que tirasse, 

mesmo sem saber o que era. Fiquei indignado com sua atitude. 

.

  .

Um pássaro azul - "Veja as coisas pelo prisma do amor de Deus"
01 de maio de 2005 - Vila Del Rey


