
www.espacomissionario.com.br
Ano II – Nº 72 – 19 de Março de 2013

1Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                    1

No dia 18-03-2013, Maria de Fátima recebeu em sua 
casa a visita de Nossa Senhora. Deus é simples e objetivo 
– palavras de Nossa Senhora –; mas, devido à não 
observância de suas diretrizes, interrompemos o diálogo 
com o Altíssimo. Então instala-se a dúvida, a confusão, 
perde-se a fé, instiga-se a crescente onda da apostasia e 
damos vida ao Anticristo. Devido a isto, muitos não 
sabem se foi Deus ou o diabo, se foi Nossa Senhora ou a 
imaginação, o que é certo ou errado… E somos levados a 
não acreditarmos em mais nada. Infelizmente, Maria é 
uma desconhecida em pleno século do conhecimento – 
distorcemos a sua imagem. A Mãe do grande Mestre 
deverá ser conhecida como Ela se apresenta e não como A 
idealizamos; neste exercício de redescoberta da 
grandiosa personalidade de Maria, estaremos buscando a 
verdade que liberta. Aqueles que receberem a visita e que 
não estiverem familiarizados com a Obra Missionária 
estarão, certamente, diante de muitos questionamentos 
que se transformarão em uma oportunidade para dar 
início à mais contagiante viagem pelos caminhos da fé, 
para que o discernimento se aflore e façamos das palavras 
de Nossa Senhora um caminho de paz até o encontro 
definitivo com Jesus.

Marco Aurélio

Rezem muito, enquanto

existe esperança
Terça-feira, 8 de agosto de 1995

Meus filhos! 
Gosto de ensiná-los a rezar, porque, 
rezando, estarão colocando o pensamento 
em Deus, Aquele que é nossa força, nossa 
esperança, nossa certeza e nosso caminho 
rumo à felicidade eterna. Rezem comigo: 
Senhor Deus Onipotente, aqui estou 
diante da Tua grandeza, como o 
minúsculo grão de areia diante do imenso 
oceano. Derrama, Senhor, sobre mim o 
Teu amor e deixa-me afogar em Tua 

misericórdia, morto para a vida terrena, mas vivo para Te 
adorar na eternidade. Senhor Deus, Tu és o Criador de 
todas as coisas, e eu me orgulho de ser uma pequenina 
parte da Tua criação. Por isso, bendigo-Te e bendigo a 
minha existência, porque me deste, com isso, a 
oportunidade de Te amar como um Pai. Altíssimo, faz 
brilhar em mim a Tua vontade, para que todos percebam 
como são perfeitos os Teus caminhos. Deixa-me ser 
levado por Tua vontade, como o caniço dobrado pelo 
vento, porque Tu conheces a força do vento e a 
fragilidade do caniço. Em Teus caminhos insondáveis, 
permite que eu reconheça a Tua mão que dosa a força do 
vento, para que o caniço não se quebre. A minha 
escuridão se prostra maravilhada diante da Tua 
esplendorosa Luz, e pede, com humildade, o carinho da 
Tua bênção paterna.
Meus amados, rezem, rezem muito, enquanto existe 
esperan-ça, conversem com Deus da forma como estou 
lhes ensinando. Ele os ouvirá!
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.176)

Maria de Fátima recebeu a 92ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 19 de março 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
Sorteada durante a visita

<asdf>
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Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A 
origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José 
e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, 
era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto 
José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: “José, 
Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu 
pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele 
vai salvar o seu povo dos seus pecados”. Quando acordou, José fez conforme o anjo do 
Senhor havia mandado.

Estas palavras, ditas por Jesus a São Francisco, dão um 
pano de fundo ao novo pontificado.
Por assim dizer, o Papa Francisco foi concebido por Jesus 
durante as prolongadas noites de oração que precederam a 
sua escolha face à renúncia do antecessor.
Em decorrência desse fato, o novo Papa deverá manter vivo 
seu ministério mediante uma vida espiritual a que dará 
absoluta preeminência, evitando esquecer, por causa das 
diversas atividades que terá, sua vida de cardeal argentino.
Precisamente, para poder realizar frutuosamente o ministério 
papal, o Papa Francisco tem necessidade de entrar numa 

particular e profunda sintonia com Cristo, o bom Pastor, que permanece sempre o único protagonista principal.
Toda a eficácia prodigiosa de um papado, foi precedida de oração a Maria  Santíssima, a Mãe de Jesus. E todos 
aqueles que a Ela recorreram, foi na oração que encontraram toda a força expansiva de uma ação que nada tem a 
invejar em relação à eficácia do programa de marketing que tem o Vaticano.
A oração foi a mola comprimida, cujo impulso chegou até os últimos confins da terra cristã.
Queremos uma eficaz ação papal? Entremos diariamente no clima de nossa atividade de leigos: oração, oração, 
oração. Jesus diz claramente: “Sem mim nada podeis fazer”; mas com Ele tudo, “tudo n'Aquele que me dá forças”. 
João Paulo II cita na Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte esta orientação preciosa, marcando a condição 
indispensável para a eficácia papal. É necessário um cristianismo que se destaque, antes de mais nada, na arte da 
oração.
Estas palavras, sendo transcritas por nós, são tão significativas como as que  digo:
O Papa deve tornar-se autêntico na oração, onde o encontro com Jesus não se exprima apenas em pedidos de ajuda, 
mas também em ação de graças, de louvor, adoração, contemplação e principalmente na escuta, afetos da alma leiga, 
para chegar a um coração verdadeiramente apaixonado pelo cargo que ocupa.

 Bem-vindo, Francisco!!

Reconstruirá a minha Igreja

Os primeiros dias da vida de Jesus
1,16.18-21.24

 
(Mt )
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E

E três são as formas pelas quais se comunica: aparição, 
sonho e sinais. Na Anunciação, o anjo fala a Maria, ela o 
viu. Os três sonhos de José: que acolhesse Maria por 
esposa, a fuga para o Egito, o retorno a Israel e 
conseqüente ida para Nazaré, na Galiléia. O sonho dos 
reis magos, para que não voltassem a Herodes, e o sinal 
que tiveram: a estrela no oriente a guiá-los.
Portanto, nesse bonito relato do nascimento de Jesus e 
Seus primeiros anos, percebe-se como Deus se 
manifesta à humanidade. Aqui Mateus nos mostra, com 
lirismo, apesar dos fatos trágicos, o fio condutor do 
divino com o humano.
Analisando-o à luz da razão, podemos observar como 
foi instável e cheio de problemas o início da vida de 
Jesus. Ele não teve condições de freqüentar escolas, não m sua pregação, Jesus usava muito de parábolas1. 
teve acesso às coisas normais da vida de toda pessoa. Certas partes do Evangelho não deveriam ser 
Jesus passou esse tempo numa certa instabilidade, tendo fragmentadas, como esta, que nos oferece dois tipos 
que se deslocar para um país distante, a fim de que a de análise: uma espiritual – comunicação de Deus 
salvação se cumprisse. Foi para o Egito e voltou assim com os homens; e outra racional – primeiros dias da 
que Herodes morreu.vida de Jesus.
Maria viveu uma situação difícil, ao se engravidar por Aqui observamos duas características importantes: 
obra do Espírito Santo porque, naquela época, a mãe como foram os primeiros dias da vida de Jesus e o 
solteira era condenada à morte, seria inevitavelmente contexto em que se vê, mostradas através de formas e 
apedrejada em público. No entanto, deu o seu sim. Foi aí canais explícitos que Deus geralmente utiliza para se 
que demonstrou a sua primeira confiança em Deus.comunicar com o homem. Vemos também quatro 
Mesmo sabendo do risco que corria, sem entender bem profecias envolvendo o nascimento de Jesus, as três 
o que seria a salvação da humanidade e o tempo que revelações a José, em sonhos, além do sonho e sinal 
levaria até que se consumasse, permaneceu confiante aos três magos.
em Deus, acreditando no plano de salvação.São canais de comunicação:
José, encorajado pelos sonhos, também confiou e soube Os mensageiros – Deus envia o anjo Gabriel a 
discernir,com muita clareza, que tudo aquilo vinha de Maria: "Eis que conceberás e darás à luz um filho, 
Deus.e o chamarás com o nome de Jesus".
Quem não sonha? Todos sonhamos coisas boas e coisas Depois fala a José em sonho. Seria mais lógico que 
ruins, sonhamos nossas vontades, a vontade de Deus, Deus falasse diretamente a José, mas como o próprio 
mas não lhes damos o devido crédito. José confiou e Verbo encarnado estava presente, usou de um 
seguiu-os.mensageiro.
A análise racional de toda essa situação é um pouco Os profetas – revelações que deveriam ser 
difícil de imaginar.anunciadas naquele momento e que se cumpririam 
Mas a instabilidade que viveu a Sagrada Família, numa no futuro, como também poderiam ser evitadas, 
análise espiritual, nos mostra o fio condutor de Deus, dependendo da resposta do homem. Neste caso, as 
através de Seus mensageiros, profetas e do próprio profecias se cumpriram. Foram cinco citações (Is 
Verbo que se fez carne, para se comunicar com o homem 7,14; Mq 5,1; Os 11,1; Jr 31,15; Is ll,1) destacando-
e resgatá-lo.se Isaías 7,14, que fala do nascimento de Jesus, 

também chamado Nazareno, porque José foi para 
1 Parábola: narrativa alegórica, figurada que transmite Nazaré com a família e ali ficou morando.
uma mensagem indireta, por meio de comparação ou O Verbo encarnado – através do qual se dá a 
analogia; que encerra um preceito religioso ou moral.comunicação direta de Deus conosco. Ele próprio 

estava ali com Maria e José. Desta vez seria Ele 
(Evangelho extraída do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.43)mesmo a falar com o homem (Revelação Pública).



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

Redação

Rua Alagoas, 1460 - sala 904 – 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

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

Palestras Semanais – Missionário Evangelizador e 
Catequista

Tema: Confraria  Angélica: Como falar do  Anúncio 
do Retorno,  Catequese,  Eucaristia.

 Programação para 
 Março/2013

Objetivo: Aprofundamento de conteúdos para a 
Evangelização e Catequese.
Meta: Atingir o maior número possível de fiéis cristãos 
para a missão de levar a palavra de Jesus. 
Público alvo: Missionários da Obra Missionária e todos 
aqueles que se interessarem pelo assunto. 
Cronograma
1ª Turma: Dia 20/03/13 – Quarta-feira – de 14h às 18h
2ª Turma: Dia 23/03/13 – Sábado – de 8h às 12h  
      I- Duração: 3:45min
      II- Vagas por turma: 30
      III- Investimento: R$ 15,00
      IV-Local: SIM – Rua Alagoas, 1460- 9º Andar
      V-Inscrição por telefone.: 3225 4688 / 3225 4067
      VI- Levar: O livro do Catecismo Leigo e a apostila    
nº 10 - Eucaristia.

Cerimônia da Morte de São José

Esta é a história de José. Conforme foi 
narrada pelo Senhor Jesus a seus 
apóstolos. Escrita no Egito, por valta do 
século IV, chegou até os tempos atuais 
apenas em uma versão copta e uma 
outra árabe, com algumas poucas 
diferenças.
Por apenas R$ 12,00

Rosário de São José

Reconheço que se trata de um trabalho 
inédito, mas São José sabe que apesar de 
se tratar de um instrumento de sua amada 
esposa serve à ele como norte àqueles 
que desejam encontrar o caminho da 
perfeição.
Por apenas R$ 5,00

Ó Deus, pai de toda misericórdia e Deus de toda carne, Senhor da minha alma, do meu corpo e do meu espírito! Assim que 

se cumprirem todos os dias da minha vida neste mundo, rogo-te, Senhor Deus, que envies os arcanjos Gabriel, Raphael e 

Uriel para que fiquem do meu lado, até que minha infeliz alma saia do corpo sem dor nem turbação. Porque a morte é para 

todos causa de dor e turbação, quer se trate de um homem, de um animal doméstico ou selvagem, ou ainda de um verme ou 

um pássaro. Em uma palavra, é muito doloroso, para todas as criaturas que vivem sob o céu e que alentam um sopro de 

espírito, para suportar o transe de ver sua alma separada do corpo. Agora, meu Senhor, faz com que o Teu Anjo fique do 

lado da minha alma e do meu corpo e que esta recíproca separação se consuma sem dor. Não permitas que aquele Anjo que 

me foi dado no dia em que saí de Teu seio volte seu rosto irado para mim ao longo deste caminho que empreendi até Ti, mas 

sim que ele se mostre amável e pacífico. Não permitas que aqueles cujas faces mudam dificultem a minha ida até Ti. Não 

consintas que minha alma caia em mãos do diabo e não me confundas em Teu formidável tribunal. Não permitas que as 

ondas deste rio de fogo, nas quais serão envolvidas todas as almas antes de ver a glória de Teu rosto, voltem-se furiosas 

contra mim. Ó Deus, que julgas a todos na Verdade e na Justiça, que Tua misericórdia sirva-me de consolo naquela hora, já 

que és a fonte de todos os bens e a Ti se deve toda a glória pela eternidade das eternidades!  Amém. 


