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No dia 04-04-2013, Maria das Dores recebeu em sua 
casa a visita de Nossa Senhora. “Uma vez que Jesus 
tenha vencido o Diabo, o Brasil terá uma era de ouro 
que irá coincidir com os 2015 anos do cristianismo”. 
Nos últimos anos, várias correntes religiosas têm 
proclamado que estamos no início de uma nova era; mas 
o que realmente isso significaria? Existe um fator que 
todos esqueceram com o passar do tempo: – a figura de 
Maria –, que papel Ela teria?! Aí reside o grande 
diferencial, o divisor de águas. Como protagonista da 
primeira vinda de Jesus, Ela deverá ser novamente nossa 
esperança para que esse retorno se cumpra, conforme é o 
desejo de Jesus. Se Maria escolheu esta terra como ponto 
irradiador dessa promessa, estamos então diante de uma 
enorme responsabilidade! Com o raiar dessa era de ouro 
tão bem infundida e esperada no consciente coletivo do 
povo brasileiro, desde sua fundação, não devemos 
esquecer a figura principal nessa escolha, que é Nossa 
Senhora. As visitas da doce e serena Senhora prenunciam 
estas coisas que em breve devem acontecer, porque 
estamos convictos de que Nossa Senhora concluirá seus 
alertas com Raymundo Lopes. 'A pedra rejeitada pelos 
construtores tornou-se a pedra angular'.

Marco Aurélio

Convertam-se e rezem para que outros o façam
Terça-feira, 28 de junho de 1994

Meus filhos! 

Convertam-se e rezem para que outros o 

façam, porque o dia da grande purificação 

desponta no horizonte, e atingirá toda a 

humanidade, independente do credo que 

praticam. Estejam unidos para que 

possam, numa cadeia amorosa, ajudar a 

todos nessa conversão que tanto peço. 

Não os quero amedrontados, porque isto 

não será um castigo, mas uma imensa 

graça que o Pai Celeste derramará sobre a 

terra. Nesse dia vocês verão passar, por 

um relance diante dos olhos, todas as 

faltas cometidas contra as Leis de Deus. 

Estejam preparados e usem da confissão 

como o meio eficaz que atenuará 

enormemente o impacto dessa ação 

purificadora do Criador. Somente poderei 

ajudá-los se quiserem ser ajudados.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.160)

Comentário - Nestas mensagens, pela primeira vez, Nossa Senhora 

toca no assunto da “grande purificação”. Ela sempre se preocupou, aqui, 

com a evangelização, alertando-nos para a necessidade de uma “conversão 

urgente, profunda e sincera”. A “grande purificação”, já predita por ela em 

Garabandal, ao padre Gobbi, em Medjugorje e em Akita, torna-se cada vez 

mais uma espera preocupante. Devemos estar preparados, porque essa 

experiência será assustadora para aqueles que não se encontrarem na graça 

de Deus, purificados do pecado pelo Sacramento da Confissão. Ela deseja 

nos ajudar, mas respeitando nosso livre arbítrio, o que só será possível com 

nosso consentimento. Maria enfatiza também que a ação purificadora de 

Deus atingirá a todos, independentemente do credo que praticarem. Isto é, 

Deus não é monopólio dos cristãos, mas é de toda a humanidade.

Maria das Dores recebeu a 95ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 09 de abril 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
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Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: “Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer 
e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a 
todo aquele que nasceu do Espírito”. Nicodemos perguntou: “Como é que isso pode 
acontecer?” Respondeu-lhe Jesus: “Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em 
verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo 
que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo 
das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a 
não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a 
serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os 
que nele crerem tenham a vida eterna”.

Jesus com Nicodemos - (Jo 3,7-15)

Falar como é Maria é uma tarefa bastante difícil, visto que estamos tratando 
de um assunto que interfere em nosso intelecto, nossa cultura, nossa lógica, 
porque estamos descrevendo uma pessoa que materialmente viveu há 2.000 
anos atrás, de forma simples e humilde, numa cidade sem importância. Seu 
semblante verdadeiro perdeu-se no tempo, não havia como retratá-la, porque 
era uma mulher comum que nem os apóstolos de Jesus “perderam tempo” em 
deixar escrito como era Ela. Aliás, nem o Mestre se esquivou da regra, eram 
pessoas perdidas na multidão pressionada pelo poder Romano.
Quando Ela apareceu para mim na igreja de São Sebastião, em Belo 
Horizonte, e apresentou-se como a Senhora do Rosário, tive a impressão de 
estar diante de uma moça de uns 22 anos, apesar de ter conhecimento de que 
ela viveu aproximadamente até os 72 ano.         
Lembro-me de sua resposta quando lhe perguntei por que se apresentava tão 
jovem. Ela respondeu-me que o segredo era o amor que tinha por nós.
Bom, vamos falar do que vi: rosto pequeno, brilhante, emoldurado por um 
cabelo escuro, liso e pesado. Seus olhos, na primeira aparição, me pareceram 
azuis, mas recentemente percebi que são também castanho-escuros. Nariz e 
boca benfeitos, estatura mediana, esbelta e altiva. Era a mesma mulher que 
viveu em Nazaré e subiu ao céu, em Éfeso? Não sei, mas o que tenho certeza é 

que era Ela, a Mãe de Jesus.
Suas roupas são como nuvens, tonalizadas por luzes que não compreendo, e seu semblante também reflete 
transparências difíceis de descrever.
Claro que quem vive atolado em conceitos materialistas, ciência à flor da pele, lógica intelectualizada e cultura acima 
de qualquer suspeita, não pode interagir com minha história, como não interage com outras aparições, mesmo 
aprovadas pelo clero.
E têm aqueles que, respeitando conceitos eclesiásticos, me taxam de louco, inclinado a outros valores que me são 
tormentosos relembrar.
Graças a Deus, a caravana passa, as pessoas passam, o tempo passa, só não passa o eco da voz de Maria, dizendo-me: 
“Sou linda porque amo”.

  .

Maria
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Este Evangelho tem ensinamentos aos quais devemos dar muita 
atenção. Quando Jesus responde a Nicodemos: "Em verdade te 
digo: se não nasceres de novo não verás o Reino de Deus."; e 
"Em verdade te digo: quem não nascer da água e do espírito não 
pode entrar no Reino de Deus", significa nascer para algo mais 
elevado, abrir-se às palavras e ensinamentos do Pai, transmitidas 
por Jesus, "crer e permanecer na Palavra".
O nascimento na carne acontece na terra, por isso passamos a ter 
contato com as coisas da terra, aprendemos o que é da matéria, 
tudo aquilo que vemos e conhecemos com os nossos sentidos, 
com os olhos da matéria. Mas, se desenvolvermos os olhos do 
espírito, veremos as coisas do espírito, nasceremos para as coisas 
de Deus. Isto só não é fácil por causa do nosso pecado. Portanto, 
nascer de novo é conhecer e viver as coisas do espírito, que estão 
acima das coisas da matéria.
Jesus nos fala de duas situações pelas quais o ser humano pode 
passar na terra. Uma é aquela que se refere à cultura intelectual, 
adquirida através do conhecimento, do contato com as coisas do 
mundo: o saber; outra é a cultura do espírito, adquirida através dos 
ensinamentos de Deus: a sabedoria. Pode o maior sábio do mundo 
ser o mais ignorante das coisas de Deus; assim como o indivíduo 
mais inculto ser um grande conhecedor das coisas de Deus.

Quando uma pessoa nasce do espírito, começa a entender que faz parte de algo sublime. Isto passa a influenciá-la 
na sua sabedoria. A sua inteligência se abre também a um maior entendimento das coisas da terra, pois passa a 
observar mais, a ficar mais atenta.
O ser humano é carne e espírito. O espírito é esse que deve nascer de novo, do alto, numa contínua procura de 
Deus. Entendemos isso quando Jesus comparou o Reino de Deus com a situação daquela mulher que perdeu uma 
moeda e varreu a casa até encontrá-la. Isto é a procura do renascimento do espírito. A pessoa precisa renascer, 
numa incessante busca das coisas do espírito.
Jesus explicava isto a Nicodemos e ele não entendia, por isso disse: "Se tratando de coisas terrenas, não me crês, 
como crerás, se te falar das celestiais?"
Os santos eram pessoas geralmente "simples, mas com um grande conhecimento das coisas de Deus", por isso 
tinham também maior compreensão das coisas da terra.
São Cura d’Ars era uma pessoa simples e foi um dos maiores confessores, porque começou a entender a alma 
humana. Santa Catarina de Sena tinha toda uma estrutura racional que mudou completamente, após nascer do 
espírito. Outros santos como Santa Teresa d’Ávila, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Santo 
Agostinho foram pessoas que nasceram de novo. Adquiriram sabedoria, sabiam se relacionar bem com as 
pessoas, sendo consideradas inteligentíssimas.
Temos na Igreja outros exemplos bonitos: São Benedito, São Martinho... São Benedito era uma pessoa de pouca 
expressão, que só conseguia falar assim: "Senhor, cheguei, estou aqui!" Jesus chegou inclusive a responder-lhe: 
"Eu também estou aqui, Benedito." Ele era muçulmano. São Martinho era filho de mãe solteira, seu pai tornou-se 
governador. Foi impressionante a sua transformação e admirável a sua sabedoria.
Nascer do espírito e se tornar santo, é isto que Deus quer de nós. Ele quer que nasçamos para a santidade, para a 
vida eterna.

(explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, extraído do Livro "Código Jesus", p. 101-102)
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A Igreja precisa ser “purificada”. E é através do 'espírito Estamos assistindo a uma maquiavélica guerra na 
franciscano', como se apresenta o sucessor de Bento XVI, e internet desencadeada contra o Pontífice. Me deixa 
uma nova catequese – apoiada nos ensinamentos da Mãe de perplexo a força e audácia do Maligno, como age 
Jesus – que podemos acreditar nisso, almejar sua rápido através de pessoas ligadas ou não a ele, tamanho 
transformação.o disfarce de seus embustes e extensão de suas 
Como disse Nossa Senhora ao Raymundo Lopes, em perversas raízes no mundo.
05/03/1996: “Jesus está lhe passando importantes Tomo emprestado palavras da Doce e Serena Senhora, 
documentos que serão, mais tarde, a chave que abrirá a quando esta nos fala sobre a “perda da noção do pecado 
Igreja no novo mundo. (…) Outros diálogos virão depois de neste tempo de confusãoem que vivemos”, para aplicá-
Mim, numa profusão enorme que confundirá sábios e las ao presente caso: “… a facilidade com que aceitam 
colocará a Igreja humilde, no despontar de uma nova tudo sem questionamento, o mal, muitas vezes, lhes 
aurora.”fala dando a impressão de serem palavras sadias. (…) 
“Sejam pobres das coisas materiais e cultivem a Aprendam a separar o trigo do joio.”
caridade…” (31/03/1992).“Francisco veio para provocar mudanças, assim como 
Estamos vivendo tempos difíceis e confusos, por isso São Francisco de Assis.”
devemos ter muita cautela para não sermos confundidos Portanto, é mister que rompa com certas tradições 
pela astúcia de Lúcifer, ante os fatos que se desenrolam, ante humanas, regras e formalidades vaticanas forjadas no 
difamações sem consistência e tendenciosas, como as que tempo, que barram o espírito de despojamento, de 
agora circulam, vorazes, na internet, com o propósito de aproximação aos pobres, que cerceiam o Pontífice 
desestabilizar Francisco para depois tomar o governo da fazendo-o prisioneiro de um status quo que impede 
Igreja. Por isso devemos pedir sempre a luz do Espírito reformas profundas. 
Santo.É preciso romper essas amarras, se se almeja uma 

Vinde, Espírito Santo, sede a nossa“Igreja como era no princípio, atenta aos ensinamentos 
 força e o nosso entendimento!do Evangelho”, simples, “sem manchas, sem rugas e 

Francisco Lembicom muita maturidade”.

Convidamos a todos a participarem das Palestras 

Semanais dos Missionários do Coração Imaculado.

Temas: 1- Aprofundamento sobre O Conhecimento de Deus - 
Raymundo Lopes

2- Aprofundamento -  Catequese da Eucaristia - 

Maria Alves
 Programação para  Abril/2013

Cronograma
1ª Turma: Dia 10/04/13 – Quarta-feira – de 14h às 18h
2ª Turma: Dia 13/04/13 – Sábado – de 8h às 12h - todas as 
turmas preenchidas. 
      I- Duração: 4horas
      II- Investimento: R$ 15,00
      III-Local: SIM – Rua Alagoas, 1460- 9º Andar
      IV-Inscrição por telefone.: 3225 4688 / 3225 4067
      

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

Promoção Especial

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

De: R$ 1,50 

Por: R$ 1,00

Medalha Missionária


