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No dia 08-02-2013, Rosária Maria recebeu em sua casa a 
visita de Nossa Senhora, que, por não estar baseada em 
conceitos teológicos movidos pela razão, mas, sim, no desejo 
da doce Senhora, torna-se motivo de grande alegria. Uma 
oportunidade, quem sabe… para despertar as consciências, 
pois se estendermos o olhar à história das visitas de Nossa 
Senhora à terra, perceberemos que todas foram e continuam 
sendo, até hoje,  vítimas da incredulidade.  Outrora, a Mãe de 
Jesus alertou os teólogos e autoridades eclesiásticas quanto à 
inércia aos sinais dos tempos, levando com isso multidões à 
surdez aos avisos e à cegueira aos sinais vindos do Céu, 
favorecendo-lhes uma perigosa letargia espiritual diante 
destes 'tempos decisivos' em que vivemos. Agora Ela se 
dirige aos degredados Filhos de Eva, aos coxos e aleijados, 
isto é, àqueles que se esforçam para manter sua fé viva na 
promessa do Cristo de que retornaria um dia para 'reclamar o 
elo perdido no Paraíso'. Em pequenos gestos feitos com 
sinceridade, que só o amor possibilita, poderão transformar-
se numa poderosa alavanca capaz de mover a pesada pedra 
que nos separa do convívio com o Criador, e assim 
possibilitar, aos poucos, o entendimento da sabedoria 
contida nas palavras de Nossa Senhora. Muitos são os que 
conhecem a Palavra de Deus, poucos são os sábios.

Marco Aurélio

Fico perplexa e sem ação diante 

de tanto desmando e violência
Terça-feira, 15 de fevereiro de 1994

Filhos amados!

O país vive, nesta semana (carnaval), 
um louco frenesi, acalentado por drogas 
e bebidas, sob o comando do Diabo.

Fico perplexa e sem ação, diante de 
tanto desmando e violência.

Rezem, rezem muito por vocês e seus 
filhos, para que a mi-sericórdia de Deus 
se faça presente.

O mal do século, que tanto os aflige, 
ficará assustadoramente acentuado, 
devido a tantas transgressões das leis 
naturais impostas por Deus, após estes 
dias nefastos.

A noção do pecado praticamente não 
existe e, mais uma vez, Sodoma se instala.

Sejam vocês o oásis de paz, para que Deus volte Seu 
olhar misericordioso e os poupe da destruição.

É necessário que vocês tenham o domínio total sobre 
seus pensamentos e palavras, para que o demônio não 
possa subjugá-los, e somente através do amor, da 
caridade e da vida sacramental isto é possível.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.87)

Nota: Neste dia (terça-feira de Carnaval), encontramos 
a Basílica de Lourdes fechada. O Terço foi rezado e esta 
mensagem lida no pátio da Basílica, com cerca de 500 
fiéis.

Rosária Maria  recebeu a 87ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 12 de fevereiro 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.

Mensagem de Nossa Senhora
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Uma Falsa Piedade
(Mc7,11-13)

Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se 
reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam 
o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus 
e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição 
recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E 
seguem muitos outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de 
lavar copos, jarras e vasilhas de cobre.
Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: “Por que os teus 
discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as 
mãos?” Jesus respondeu: “Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, 
como está escrito: 'Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está 
longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que 
ensinam são preceitos humanos'. Vós abandonais o mandamento de Deus para 
seguir a tradição dos homens”.
E dizia-lhes: “Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a 
fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: 'Honra teu pai 
e tua mãe'. E ainda: 'Quem amaldiçoa o pai ou a mão e deve morrer'. Mas vós 

ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e à sua mãe: 'O sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, 
consagrado a Deus'. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus 
com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas”.

Certas atitudes dos escribas e fariseus deixavam Jesus irritado. O 
modo como praticavam a religião parecia-lhe inconveniente. Para 
umas coisas, eram muito severos, para outras, faziam o que lhes era 
cômodo. Assim, eram rigorosos quando se tratava da pureza 
exterior, a ponto de não se sentarem à mesa sem terem lavado, 
cuidadosamente, as mãos. Quando, porém, se tratava de cuidar de 
seus pais, não tinham um mínimo de piedade filial.
Assim, não tinham escrúpulos de distorcer a Lei de Moisés, só para 
não ter que ajudar os pais carentes. Talatitude impiedosa invalidava 
a preocupação com a pureza ritual e tudo o mais que faziam com a 
intenção de agradar a Deus. Jesus não suportava um tipo de religião 
em que o indivíduo se esforça para mostrar-se piedoso diante de 

Deus, sem gestos de misericórdia em relação ao próximo.
E o que dizer quando este próximo era o pai ou a mãe? A Lei era severa quanto ao respeito devido aos pais.O 
mandamento “Honrarás pai e mãe” era acompanhado de uma série de exigências bem concretas. Assim, quandoos 
escribas e fariseus consagravam a Deus o que era devido a seus pais, estavam se opondo à vontade divina. E nem 
tinham moral para criticar os discípulos de Jesus que comiam com as mãos impuras.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes)
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I – Esse dia marcou, em 1992, na igreja de São Sebastião, do bairro Barro Preto, o 
início dos nove primeiros encontros semanais que Nossa Senhora pedira a 
Raymundo Lopes, o que depois viria a ser a Obra Missionária. 

II – Em 1995, na igreja de São Bento, no bairro São Bento, esse dia se notabilizou por 
três motivos:

1)    a abertura do 3º Selo – o Terço da Divina Chama, por Nossa Senhora, em 
companhia de Sta. Catarina Labouré e Sta. Teresinha do Menino Jesus. Nesta linda 
oração Ela nos mostra como chamarmos sobre nós o Espírito Santo, de grande 
importância para estes “tempos confusos e difíceis”: “Vinde, Espírito Santo, sede a 
nossa força e o nosso entendimento”;

2)    a revelação do documento Final de Milênio II, onde Ela começa dizendo: “Vocês 
estão vivendo os momentos universais que tanto profetizou Daniel! (…) Por isso, 
Jesus pediu para que dessem atenção a Daniel.”

3)    entrega dos cinco últimos terços aos “pequeninos especiais”, como chamou 
aqueles que receberam os doze terços com as iniciais dos Apóstolos: “Estes terços 
representam um presente meu para pessoas especiais, das quais espero uma 
dedicação muito grande à minha Obra na América Latina e especialmente no Brasil. 

Estes terços possuem as minhas bênçãos. (…)” 

III – E no ano de 1997, na Praça do Papa, presentes cerca de 30 a 40 mil pessoas, Nossa Senhora veio neste dia 
acompanhada de Jesus em Sua glória, e uma incalculável multidão de espíritos celestes inundou o firmamento de BH. 
Neste encontro é passado ao Raymundo Lopes o documento Final de Milênio III e ocorrido o diálogo Por fim o meu 
Coração Imaculado triunfará, este só agora tornado público. No documento Jesus lhe disse: “Raymundo, permiti que, 
por um período da Terra, minha Mãe viesse até você, para lhe entregar uma importante missão. Suas palavras deverão 
ser colocadas em público, … A muitos, o alerta pelo perigo que corre a humanidade foi dado. (…) Entreguei nas mãos 
de minha Mãe o destino da Obra Missionária em seu continente, e entrego agora aos que perseveram a seu lado a 
missão de levar em frente o que foi mostrado por Ela, através de você. Não poderei obrigá-los; entretanto, alerto-os de 
que estará nas mãos desta geração a salvação de milhares de almas na América Latina. (…) Darei a mão a todos que me 
reconhecerem e caminharem ao meu encontro, independente de credo ou cultura. (…) A minha Igreja caminhará para o 
futuro, trôpega e vacilante, diante do desafio de uma renovação ditada pelo materialismo, e os seus dogmas cairão por 
terra, um a um, frente a uma ciência em contramão com o divino, se não for tomada agora uma posição que estanque 
este processo."

Depois, Maria Santíssima lhe disse, entre outras coisas: “(…) Como já lhe esclareci, por determinação de Deus, 
deverei estar ausente de minhas manifestações por três marcas e meia do seu tempo, quando não serei vista na terra.”
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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. Obs.:Nesta terça-feira de carnaval não haverá 
a Adoração do Santíssimo.

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

Ÿ 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.

Departamento de vendas:
Telefone: (31) 3225-4067
www.shopmci.com.br
Parcelamos em até 12x no cartão de crédito conforme o Pagseguro.

Medalha Missionária

Promoção Especial

Na compra acima de 20 Medalhas 
Missionárias, você ganha um 
desconto de 33%.

De: R$ 1,50 

Por: R$ 1,00

Meus queridos participantes do Terço Degredados Filhos de Eva
 

A palavra oração provém da raiz latina or,oris = boca. Por isso, à 
primeira vista, tem a conotação verbal, indica que se verbaliza algo com 
a boca. Esse conceito corresponde à ideia que se faz da oração vocal ou 
que comumente se expressa quando se diz rezar. Rezar e orar, contudo, 
não são palavras sinônimas, porque se pode orar sem rezar com a boca. 
Pode-se orar com a mente, com o pensamento. Daí deriva o termo 
oração mental. A oração mental, falando com acerto, não é apenas da 
mente, é da mente do coração, do sentimento, da língua, da atitude, do 
silêncio, da contemplação e até do corpo.
Pode-se fazer oração juntando as mãos, dobrando os joelhos, 
estendendo os braços, com lágrimas, com sorrisos, com suspiros, com 
gritos. Quantos já fizeram a oração chorando, sorrindo, suspirando, 
clamando! Houve uma santa que disse: “Para mim a oração é um 
simples olhar lançado ao Céu, um grito de recolhimento e amor no meio 
da provação ou da alegria”. O importante é entender que a oração é uma 
atitude vital que brota do mais íntimo da personalidade. Nesse sentido, 
pode-se dizer que não há apenas momentos de oração como que temos 
nesta Basílica, mas também um estado de oração. Podemos dedicar 
determinados momentos à oração ou podemos assumir uma atitude 
vital, permanente, que constitua um verdadeiro estado de oração.

 


