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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 05 de Novembro 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.

“Do zumbir dos insetos à música das estrelas, nos chega aos 

ouvidos a melodia do Universo, que nada mais é que o eco do 

Teu divino 'faça-se'.”

No dia 04-11-2013, Regina Almeida recebeu em sua casa a 

visita de Nossa Senhora. Para compreendermos a linguagem 

do Céu, devemos nos libertar do raio de ação desta pequena 

esfera azul, que constitui a nossa morada terrena, e deixar que 

nossa mente se eleve, porque senão vamos continuar nos 

debatendo aqui embaixo, com todo nosso egocentrismo, 

achando que somos ponto central de alguma coisa, como 

peixes no aquário, alheios às maravilhas do enorme oceano a 

ser explorado. Nossa Senhora nos pede para olharmos para o 

alto, para o infinito, para a luz, porque lá reside a Esperança e 

seu nome é Jesus. Ela está sempre falando de modo a não ferir 

nossa limitada forma de compreender, ignorantes que somos e 

condicionados a um linguajar carregado de interesses, “cujo 

intuito é tirar-nos do convívio com o Criador”. O que Nossa 

Senhora fala é para durar séculos, portanto, existe uma 

linguagem hermética, que vai se abrindo aos poucos e que 

somente será entendida em sua totalidade quando nos 

libertarmos de toda essa cadeia de conceitos errados a que 

fomos condicionados. Com o tempo, e através do 

medicamento eficaz da oração sincera, vamos ficando 

inteligentes com Suas mensagens, até que um dia estejamos 

aptos a alçar voo rumo às maravilhas que nos aguarda o 

Infinito.             .

Marco Aurélio

Tome cada um a sua cruz
Terça-feira, 12 de setembro de 1995

Meus filhos! 
Jesus disse àqueles que desejaram segui-
lo: “Tome cada um a sua cruz, antes de 
iniciar esta empreitada”. Isto quer dizer 
que, no ato de seguir Jesus, encontra-
remos inevitavelmente, neste caminho, 
momentos difíceis no cumprimento da 
palavra empenhada.
A maioria de vocês deseja seguir Jesus, 
mas não quer admitir a cruz nesse 
contexto, e então, quando se inicia o 
sofrimento e a humilhação, simplesmente 
cancelam esse compromisso.
Meus filhos, comportando-se dessa 
forma, estarão ignorando aquilo que Ele 
nos disse, que seríamos perseguidos.
A maior prova do amor de Jesus para 

conosco foi a cruz, e para nós a maior prova de amor para 
com Ele é fazer a Sua vontade, mesmo que, frequen-
temente, o resultado dessa escolha seja a cruz.
Aquele que deseja construir algo em Cristo, elabore antes 
um orçamento. Caso contrário, poderá ver frustrado seu 
projeto de vida, pois somente obterá êxito se, numa 
opção sincera e calculada, segui-lo sem restrições.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.181)

Comentário: Nossa Senhora, indiferente ao que as pessoas acham ou não 
acham, continua a nos falar sobre o Evangelho, escolhendo para isto os 
trechos designados pela Igreja para a liturgia dominical. Hoje nos lembra 
que, se quisermos construir em Cristo, temos que elaborar previamente um 
projeto de vida. Por que isto? Porque seguir Jesus é tarefa árdua, e a todo 
instante podemos esbarrar com a cruz em nosso caminho. Com que 
freqüência vemos pessoas consagradas ao serviço religioso optarem por 
outros caminhos, ao se depararem com dificuldades que somente poderão 
ser superadas com uma profunda fé em Deus. Frustrar Deus em nosso 
projeto de vida é frustrar a nós mesmos.

Regina Almeida recebeu a 125ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
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Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: “Feliz aquele 
que come o pão no Reino de Deus!” Jesus respondeu: “Um homem deu um 
grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou 
seu empregado dizer aos convidados: 'Vinde, pois tudo está pronto'.
Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: 
'Comprei um campo, e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas 
desculpas'. Um outro disse: 'Comprei cinco juntas de bois, e vou 
experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas'. Um terceiro disse: 
'Acabo de me casar e, por isso, não posso ir'.
O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou 
muito zangado e disse ao empregado: 'Sai depressa pelas praças e ruas da 

cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos'.
O empregado disse: 'Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar'. O patrão disse ao empregado: 
'Sai pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia'. Pois eu vos 
digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete”.

Uma vez me perguntaram: Qual é a diferença entre o 
diabo e Deus, sem entrar no conceito de poder, apenas 
enfocando o que conhecemos?
Respondi: O diabo é aquele que lhe oferece um guarda-
chuva com o dia ensolarado e o pega de volta quando uma 
tempestade desaba sobre sua cabeça. E Deus? Deus não 
impede a tempestade, mas lhe devolve o guarda-chuva.
Mas, então, como o mal entrou no mundo? Essa pessoa 
argumentou!
O mal surgiu entre nós desde o período Jurássico, na 
figura aterrorizante daqueles dinossauros enormes. 
Existiam aqueles que comiam vegetais e os que viviam 
daqueles que comiam vegetais, numa cadeia de ódio que a 
tudo estraçalhava. Eles atacavam, trucidavam o que viam. 

Era o ódio personificado de satanás; era o bem contra o mal; era uma sede incontrolável de sangue. E o ódio 
desses dinossauros contra aqueles que apenas viviam nas delícias da criação, foi crescendo até que Deus 
resolveu dar fim ao período. Satanás não desistiu, fez de novo o mal brotar sobre o homem, reservando para 
seu domínio os animais carnívoros, até influenciar o ser humano.
Hoje o trabalho do diabo é bem mais fácil na terra, porque basta dar uma olhada para ver 90% do trabalho 
concluído. Foi necessário Deus visitar a terra na figura de Jesus, para fazer o diabo entender que a criação foi 
necessária no bem e no amor e não no ódio.

Deus e o diabo

O Grande Banquete - (Lc 14,15-24)
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desobediência. Deus fala com a Sua criação, com os anjos, Jesus jantava, num sábado, na casa de um fariseu notável, 
com tudo: "Vai depressa pelas praças e ruas da cidade, e 

onde fizera um milagre e contara uma parábola, quando um introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos." 
dos convidados lhe disse: "Feliz aquele que tomar refeição 1Deus se referia ao homem que pecou, este homem enfermo 
no Reino de Deus!" Para os judeus, tomar refeição de tanta ignorância, cujas desculpas revelam seus desvios 
significava conviver, participar pessoalmente. pelos escuros e tortuosos meandros do materialismo.
Foi como se ele tivesse dito a Jesus: Feliz é aquele que Deus ainda assim busca este homem. Ele age como dissesse: 
convive com o Senhor! Jesus responde contando uma Vou lhe oferecer este banquete. A casa está pronta, preparei 
história que, à primeira vista, nos parece sem sentido. tudo e quero que o coxo, o mudo, o surdo participem deste 
"Um homem deu um grande jantar e convidou a muitos. À banquete, pela minha misericórdia. Os empregados foram e 
hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados: trouxeram-lhe todos estes, todos nós, cheios de problemas 
'Vinde, está tudo pronto.'" Quer dizer, primeiro ele diante dele.
convidou; depois de pronto o jantar, mandou avisar aos Mas os empregados dizem ao Senhor: "Senhor, o que 
convidados. Os judeus, antes de fazer uma festa, faziam mandaste já foi feito, e ainda há lugar." A misericórdia de 
uma sindicância, dizendo: Vou dar um banquete e estou Deus é tão grande que, com toda a humanidade participando 
convidando vocês para comparecerem. Primeiro fazia o dela, ainda sobra lugar. Então o Senhor diz: "Vai pelos 
convite, para depois chamar os convidados. Então, houve caminhos e trilhas2 e obriga as pessoas a entrarem, para 
primeiro um convite. O que isto quer dizer?… Este é o cerne que a minha casa fique repleta." Quer dizer, vai por todo 
da questão. caminho que Eu fiz, busca toda a minha criação, traz tudo de 
Ao criar o mundo, Deus fez o firmamento, a terra e tudo que volta para cá. Eu quero que, no sentido material das coisas, 
nela existe. E convidou para participar de Seu convívio o todos participem do meu banquete. Isto é, além do homem, 
homem. Soprando sobre ele, deu-lhe vida. Este foi o dos animais, das árvores, das pedras, tudo participe da 
primeiro convite de Deus ao homem. minha criação, do meu banquete.
Não nos esqueçamos de que Jesus respondia àquilo que o "Deus quis que entendêssemos Sua existência por meio da 
convidado dissera: "Feliz aquele que tomar refeição no criação."
Reino de Deus!" Para o primeiro convite, depois do pecado, Deus não 
Deus cria tudo e convida o homem a participar. Esse obrigou, porque o racionalismo humano teve o 
banquete que Deus nos oferece é a participação em Sua discernimento suficiente: os enfermos foram por si mesmos. 
criação, o convívio com Ele nessa casa. É o homem no seu Mas, para aquilo que não é humano, que não pensa, não tem 
corpo glorioso. É isto, o homem foi criado por Deus para a racionalidade humana (o segundo convite), Deus obrigou, 
conviver com Ele, para tomar com Ele a refeição. ao dizer: "Vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a 
E o que acontece? O homem recusa, priorizando as suas entrarem, para que a minha casa fique repleta."
coisas. Por este pecado de soberba, perde as prerrogativas Hoje entendemos como criação de Deus o Seu grande 
deste convite. banquete. É o homem racional, com todos os problemas e 
A primeira desculpa do homem: "Comprei um terreno e tudo que está à sua volta: todo o firmamento, todo que está 
preciso vêlo", deu mais importância à posse da terra – e na terra: animais, vegetais, minerais
perde a sua imortalidade.
Depois, a segunda desculpa: "Comprei cinco juntas de bois 1 "Nos escritos de Qumrã, estes enfermos eram excluídos do 
e vou experimentá-las." O homem norteia o seu pensamento combate escatológico e do banquete que o seguiria." (Bíblia 
pelos cinco sentidos da matéria – e perde assim o elo com de Jerusalém, edição 1981)
Deus. "Escatológico: relativo à escatologia: doutrina das coisas 
Finalmente, a terceira desculpa: "Casei-me, e por esta razão que devem acontecer no fim dos tempos; teol. doutrina que 
não posso ir." Casou-se com os seus sentimentos – e perde a trata do destino final do homem e do mundo; pode 
companhia de Deus. apresentar-se em discurso profético ou em contexto 
Vejamos agora como tudo isto é interessante. Deus fez um apocalíptico."
convite ao homem para "o grande banquete da criação". E o (dicionário Houaiss)
homem o perdeu por três desculpas injustificáveis, que o 
levaram a perder seus privilégios: perdeu a imortalidade, 2 "Caminhos e trilhas: após 'as praças e ruas da cidade' do v. 
pela posse da terra; perdeu a ligação com Deus, por atrelar o 21, 'os caminhos e trilhas' do v. 23 parecem ser fora da 
pensamento aos sentidos da matéria; perdeu a companhia de cidade; lá se aglomeram duas categorias diferentes: de uma 
Deus, por se entregar aos sentimentos humanos como forma parte, os pobres e os 'impuros' em Israel; de outra parte, os 
de vida. pagãos."
Por isso a resposta do homem "atraiu sobre si o 
descontentamento do Senhor". Mas pela Sua grande 

(Evangelho extraído do livro O Código Jesus )misericórdia, Ele convida Sua criação para retornar à casa. É 
o primeiro convite que faz depois do pecado da 

.

. p.174
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desmandos. Tu dispões da presença amorosa do Pai Doce e Serena Senhora
Celeste, da proximidade do Espírito Santo e, sem dúvida 

Deste-nos o privilégio de tua presença numa gruta e nenhuma, do convívio dAquele que um dia veio ao mundo 
em muitos locais da terra, onde pediste-nos pouco, através de Ti.
muito pouco. Poderíamos fazer muito mais, se não 

Aparece, Senhora, aparece a todos nós através de teus fosse nossa teimosia em centrarmo-nos nas coisas do 
recados, de tua influência, de teus contatos diários, quando mundo ao invés de fazê-lo nas coisas celestes, das 
participamos das Missas rezadas em toda a terra. Faz-te quais foste intermediária.
presente quando rezamos o Terço; faz-te presente quando 

Estamos afastando-nos cada vez mais dos propósitos nos preocupamos com nossos semelhantes, porque 
de Deus, e compreendemos tua angústia no sentido de somente através de tua presença é que iremos retomar o 
que voltemos a sentir o Criador presente em nossa caminho de fazer a vontade de Jesus, como pediste nas 
vida, para que O possamos sentir quando finalmente Bodas de Caná: “Fazei tudo o que Ele vos disser.”
teu Filho estiver de retorno ao nosso convívio.

Amém.
Por favor, Doce e Serena Senhora, não desanimes 

Oração extraída do livro Quo Vadis ( O Poder da Oração), p. 73diante de nossas fraquezas, porque teu espírito dispõe 
de uma força que não dispomos devido aos nossos 

Ÿ Terço na Basílica de Lourdes  -  Toda terça-feira, às 
17h.

Ÿ Adoração ao Santíssimo Sacramento (com a 
Bênção de São Bento) - Toda terça-feira, às 19h30min, na 
Capela Theotókos¹.

Ÿ Missa na Capela Magnificat²  - Todo domingo, às 17h.

Ÿ Venha participar da Reunião das Marias no dia 21 de 
cada mês, às 12h, com os Missionários do Coração 
Imaculado, na Capela Magnificat², para orações e 
divulgação do andamento das cartas ao Vaticano.

Venha participar do Rosário todo dia 25, de cada mês ao 
meio-dia, com Raymundo Lopes e os Missionários do 
Coração Imaculado, na Capela Magnificat² .

¹Capela Theotókos - Rua Ribeiro Junqueira, 160, 
Mangabeiras, Belo Horizonte.
²Capela Magnificat - Alameda Serra da Mantiqueira, 
1051,  Condomínio Vila Del Rey, Nova Lima.

 Nossa Senhora do Divino Amor
De: R$ 180,00 Por: R$ 160,00

Descrição do Produto: 

Ÿ  Material durável
Ÿ  Marmorizado com resina
Ÿ  Branca
Ÿ  Peso aproximado: 2.700kg
Ÿ  Altura: 48cm
Ÿ  Largura: 15cm
Ÿ  Espessura: 11,5cm 

É um presente de Raymundo a 
todos nós que amamos Jesus através 
de Maria,  que se encontra 
disponibilizada numa magnífica 
imagem confeccionada em resina e 
pó de mármore branco, e pode ser 
obtida branca ou num suave 
colorido que somente as mãos de 
Raymundo conseguem fazê-lo.


