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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 03 de dezembro 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.

“Vocês estão na idade onde a personalidade se conflita, e 

esse período se estenderá até 2015, aproximadamente, 

quando poderá ocorrer a destruição de uma enorme parte da 

humanidade. O tempo que precede esse desastre mundial 

está sinalizado pelas desordens. Este é o sinal do fim.”

No dia 02/12/2013, Terezinha Scarpelli recebeu em seu lar a 

visita de Nossa Senhora. Nesta reta final do Apocalipse as 

massas se agitam em verdadeira excitação causada pelo poder 

mental das hordas luciferianas. É a hora profética da separação 

do joio e do trigo: todas as tendências de baixo teor vêm à tona 

como vulcões que explodem jogando para fora, como que um 

rio ardente, todas as paixões humanas. A personalidade entra 

em conflito: o Cristo interno chamando-o à prática do bem, ao 

mesmo tempo que a besta apocalíptica convoca-o para a 

destruição, para a perdição eterna. A escolha terá de ser feita, e 

o tempo se esgota. E nesta hora profética, o mundo não nos 

poderá salvar, a tecnologia nada poderá resolver; somente o 

Céu será nossa esperança, e a Eucaristia nosso refúgio. Nossa 

Senhora sabe o quanto pesará em nossas consciências se, 

sabendo do risco, nada fizermos para amenizá-lo. Quando Ela 

insiste na prática Eucarística, é porque isto terá uma relevância 

enorme a quem a pratica com fé e confiança, nesta transição de 

eras, quando sobrevier sobre a humanidade a justiça Divina – 

“A prática Eucarística é uma janela aberta para o Céu, pelo 

Espírito Santo”.

Marco Aurélio

Fazei isto em memória de Mim,

 até a Minha volta - (Eucaristia)
Terça-feira, 13 de setembro de 1994

Meus amados filhos consagrados ao 
serviço de Cristo! Jesus amou tanto a 

humanidade, na pessoa de vocês, que, antes de 

voltar ao Pai, elevou-os à dignidade de 

sacerdotes da Boa Nova e lhes deu o milagre da 

Eucaristia, como garantia de Sua presença, 

para que dessem testemunho desse amor. Ele, 

tomando o pão e o cálice com vinho, deu a 

vocês, num gesto que atravessa dois milênios, 

e pediu: “Fazei isto em memória de Mim, até a 

Minha volta.” Este gesto constitui o coração da 

Igreja e, conseqüentemente, todo o anseio 

cristão. A Igreja é o corpo de Cristo, portanto 

ela participa, intensamente, do Sacrifício 

Eucarístico. Jesus, por Sua vontade e poder, 

transubstancia a matéria do pão e do vinho e dá, 

em cada partícula desta matéria, seu Corpo e seu Sangue 

incorruptível e indivisível. Eis aí o grande mistério com o qual 

vocês são participantes e responsáveis. Se vocês vacilarem na 

credulidade da transubstanciação, o gesto de Cristo perderá o 

sentido e a fumaça de Satanás turvará suas vistas, 

transformando-os em zumbis, dentro do coração da Igreja 

palpitante de vida. A ruína sacerdotal maltrata o coração de 

Jesus e o Meu, porque é a negação do convite de Cristo a 

participarem desse ato de amor. Eu afirmo a vocês: a Igreja se 

oferece, com os braços abertos, como Cristo na cruz, para que 

tão infinita misericórdia e tão grande graça não sejam tiradas 

do povo cristão. Meus queridos filhos, desejo que amem e 

respeitem a dignidade dos consagrados a Jesus, e desejo 

também que rezem muito para que não caiam na tentação da 

negação desta aliança misericordiosa. Rezem muito pelo 

Papa, que Eu tanto amo!           

          (Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.123)

Terezinha Scarpelli recebeu a 129ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

<asdf>
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Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: “Eu te louvo, Pai, 
Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e 
as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi 
entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai; e 
ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser 
revelar”.  Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: “Felizes os 
olhos que vêem o que vós vedes! Pois eu vos digo que muitos profetas e reis 
quiseram ver o que estais vendo e não puderam ver; quiseram ouvir o que estais 
ouvindo e não puderam ouvir”.

São Lucas nos fala sobre uma coisa muito interessante da personalidade de Jesus, apresentando-O como um 
embaixador.
Embaixador é aquela pessoa que representa um país, fala da opinião do país e não da opinião própria. O embaixador 
fala o que o país quer. Por exemplo, sobre eutanásia ou aborto, o embaixador não fala o que pensa, fala o que o país pede 
para falar, representar. O embaixador protege os interesses daquele país que representa.
Jesus, como embaixador de Deus Pai diz que louva a Deus pois escondeu as coisas do reino do espírito àquelas pessoas 
que acham que sabem muita coisa e as revelou àquelas que fazem jejum do espírito. Aquelas pessoas que estão com a 
barriga cheia de sabedoria material não vão entender as coisas do reino do espírito. Mas Deus vai revelar coisas bonitas 
àquelas pessoas que estão em jejum no espírito. Porque não se acende velas para dois senhores, um sempre estará em 
contraposição com outro.
Jesus é o embaixador de Deus: aquelas pessoas que estão imbuídas de muita sabedoria material não vão entender as 
coisas do espírito. Talvez Deus encontre naquelas pessoas que estão em jejum dessa sabedoria, a sabedoria do espírito.
A presença de Jesus é perene. A coisa mais importante é presença de Cristo na Eucaristia. Jesus Eucarístico nunca 
morre. Por isso, quando Jesus diz que profetas e reis quiseram ver e não viram, Jesus não está falando da figura dele, 
senão restringiríamos demais a Jesus. Jesus diz que o que os profetas e reis esperavam era o grande anúncio de que o Pai 
escolheu as pessoas que estão vazias das coisas da matéria, aptas e entenderem as coisas do espírito. Esses profetas e 
reis são aquelas pessoas  que estão com a barriga cheia de coisas materiais, eles não conseguem ver.
Jesus, ao mesmo tempo, é embaixador de Deus e é Deus, por isso diz: “Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém 
conhece quem é o Filho, a não ser o Pai; e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o 
quiser revelar”. A figura do embaixador é a procurada quando se deseja conhecer o país. Deus institui a embaixada do 
espírito no meio de Deus. Ele mesmo quis ser embaixador Dele mesmo. Ninguém chega ao Pai ou conhece o Pai senão 
através da embaixada do Filho. Esse entendimento é sabedoria simples de Deus. Jesus sempre fala exatamente aquilo 
que Deus Pai lhe falou.
Uma forma de materialismo é a mentira. Não se deve mentir, porque atrapalha a consciência alheia. Tem pessoa que 
mente enganando a si própria, além de enganar o outro. Estamos sempre vivendo momentos de mentira. Uma das 
mentiras mais divulgadas hoje em dia é a de que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012. Mas Jesus, o 
embaixador de Deus, disse que somente o Pai sabe quando se darão essas coisas, logo, ninguém sabe, a não ser Deus 
Pai Todo-Poderoso.Deus é império, Deus é rei, Deus manda, Deus decreta, Deus não pergunta a nossa opinião. Se nós 
não O entendermos, o problema é nosso. Deus quer que entendamos a sabedoria intrínseca do espírito. As pessoas 
estão vazias do que é necessário, imbuídas de uma filosofia da matéria, porque conhecer Deus é muito difícil, mas não 
é impossível.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do site , realizada em 1º de dezembro de 2009)www.espacomisionario.com.br

Deus Mesmo - Lc 10,21-24
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(…)
– Está às portas um grande acontecimento, aquilo que a serena Senhora e o Senhor lhe 
falaram há 13 anos passados.
– O que Eles me falaram?
– O que lhe disseram na vila de Cachoeira*! – respondeu – A Igreja necessita de ajuda 
urgente (…). O Senhor deseja que rezem para que os sacramentos e os preceitos sejam 
conservados e a Eucaristia seja a base para o retorno d'Ele. Rezem também para que a 
concórdia vença a discórdia, que a paz vença a violência, que o amor vença o desamor, 
para que a vinda do Senhor seja realizada no meio de vocês dentro de princípios 
pacíficos, para que não se turbem os corações dos justos. Rezem para que os corações 
dos ímpios não sejam um empecilho para que vocês se acerquem do Senhor.
– (…) Esse senhor que você fala é Jesus?
– Não tenho outro Senhor senão Aquele que veio por vocês e retornará por vocês! (…)

* Quando lhe passaram o 2º Selo: o Pai-Nosso da Esperança.
(Extraído do livro Diálogos como o Infinito, pág. 167/168)

Está às portas um grande acontecimento.
Vila Del Rey – Sexta-feira, 08 de setembro de 2006

Em todas as épocas, desde os tempos mais remotos, serviram de guias, 
nossos anjos da guarda, que vieram indicar a seus povos as metas 
luminosas a serem atingidas. Eles se dedicaram a despertar a natureza 
espiritual, em cada um de nós, para nos tornar conscientes da verdadeira 
essência do ser humano, que está revestida por aparências ilusórias, 
conforme se pode comprovar pelos caminhos da terra.
Dessa forma, diversas culturas tiveram seus anjos, grandes sábios, 
autores inspirados, etc.
No ocidente, tivemos profetas, patriarcas, instrutores, videntes que 
anunciam, perante as massas, uma série de verdades ignoradas. Mestres e 
guias, são os anjos, ontem como hoje são eles que sabem despertar 
novamente as verdades eternas que estão dentro de nós, e eles fazem isso!

Não se trata de erudição, mas de uma percepção interior, não apenas aprendizagem, mas conhecimento, realização. 
Nossos anjos sabem impelir-nos para a libertação das escórias que ofuscam a luz de Cristo. Mestres e guias são nossos 
anjos, mas também os santos conhecidos da historia de cada civilização, que nos guiam individualmente.
Eles tomam conta de nós, a cada dia, com sua obra de amor. São mestres e guias que, com todos os meios da vida 
moderna, nos dão vários exemplos, ensinamentos e estímulos para o bem.
Estando perto ou longe, visíveis ou invisíveis, eles nos inspiram e ajudam, pelo vinculo espiritual que temos com eles: 
esta é a tarefa de amor de nossos anjos.
Cabe a nós, porém, e apenas nós, a tarefa de realizar a vontade de progredir, de desenvolver a força necessária a fim de 
superar os obstáculos, Esta é uma obra demorada e gradativa, em muitos casos, dolorosa. Mas, antes que isso aconteça, 
é preciso que nasça em cada um de nós a força maior, o Cristo em nós.

Anjos
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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.

Venha rezar o Rosário no dia 25 de cada mês, às 12h, 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.

Doce e Serena Senhora

Alimentaste Jesus, e com isto fizeste 

com que sua natureza humana 
adquirisse força para a missão que o 
esperava.
Tenho, doce Senhora, também uma 
missão a cumprir, e necessito do teu 
alimento a fim de que possa caminhar 
com a confiança de que tudo se 
arranjará.
Estou usando daquilo que nos quiseste 
dar como presente, esta pequena pílula 
azul que ficou na mão de tua imagem, 
com a certeza de que é o alimento que 
necessito para que tua graça se 

manifeste.
Ajuda-me, Senhora, a obter de Jesus a graça que necessito 
(pedir a graça). Farei o possível para, daqui por diante, 
difundir a devoção do teu alimento celeste.
Ofereço-te uma Ave-Maria, e a teu querido Jesus um Pai-
Nosso pela graça que me concedeste em parti-cipar do teu 
banquete, fruto de tuas mãos abençoadas. Amém.

Rezar esta oração, tendo nas mãos uma pílula azul de Nossa 
Se-nhora do Magnificat. Tomá-la com a fé de que, ingerindo-
a, ganhará força para enfrentar as dificuldades e alcançar a 
graça que necessita. Tão logo a alcance, agradeça divulgando 
esta devoção.

As Pílulas Azuis, uma manifestação 
de amor da Doce e Serena Senhora

O Céu nos inspira uma infinidade de 
“fios condutores” às graças de Deus; e 
um deles, dentre os tantos que 
conhecemos, está tomando proporção de 
destaque: as pílulas azuis da doce e 
serena Senhora.
O que é isso? São pequenas pílulas de 
cor azul-celeste, de açúcar, que nas mãos 
da imagem de Nossa Senhora do 
Magnificat são abençoadas pela Mãe de 
Deus. Esta imagem fica na Capela 
Magnificat, da residência de Raymundo 
Lopes.
Elas permanecem dentro de uma teca 
dourada, nas mãos da imagem, pelo 
período de uma semana, durante o qual 

Raymundo pede pelos doentes e necessitados e, depois da 
Missa dominical das 17 horas, ali celebrada, são 
disponibilizadas a quem busca ajuda do Céu.
Perguntamos a Raymundo por que isto, e ele respondeu: “A 
doce e serena Senhora deseja atender a todos que me pedem 
orações e, pela misericórdia de Deus, Ela achou por este 
caminho um modo de atender àqueles que têm real 
necessidade.”
Para adquirir as pílulas azuis, entre em contato conosco pelo 
email: atendimento@espacomissionario.com.br, ou Tel: (31) 
32254688-32254067

Vigília Missionária

Raymundo Lopes convida todos a 
participar da Vigília Missionária na 
Capela Magnificat, que será realizada 
nesta sexta-feira, dia 06 de dezembro, das 
21h às 23h30min. Um momento de 
oração e adoração ao Santíssimo 
Sacramento, onde pedimos a Jesus 
proteção e discernimento para que 
estejamos aptos a recepcioná-lo em seu 
iminente retorno ao nosso convívio, na 
passagem destes Finais dos Tempos para 
os Novos Tempos.


