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No dia 15-04-2013, Maura de Azevedo recebeu em sua 
casa a visita de Nossa Senhora, ensinando-nos “que de 
nada valerá a vida na terra se não for direcionada ao 
convívio com Deus”. A porta está se fechando e, depois 
de cerrada, muitos ficarão de fora. Os avisos, sinais, 
alertas estão aí por todo o mundo como 'Arcas de Noé' a 
nos chamar a atenção para o fato de que a iniquidade em 
breve terá fim. Ainda há tempo de uma reconciliação com 
Deus e nos colocarmos em campo para que, na volta de 
Jesus, possamos ser “recompensados, segundo o que foi 
feito em prol da paz no mundo”.
"Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão 
seladas e lacradas até o tempo do Fim.
Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os 
ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará 
isto em consideração, mas os sábios sim.
Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o 
sacrilégio terrível, haverá mil e duzentos e noventa dias.
Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos mil 
trezentos e trinta e cinco dias.
Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você 
descansará e, então, no final dos dias, você se levantará 
para receber a herança que lhe cabe."   

Marco Aurélio

Desejo estar com vocês, neste cenáculo de amor
Terça-feira, 21 de janeiro de 1997

Meus queridos missionários, Eu os 
amo muito!
Peço a Deus Todo-poderoso que 
permita que o Espírito Santo desça 
sobre vocês, num grandioso Pente-
costes, nestes últimos mo-mentos de 
minhas visitas à terra.
Desejo estar com vocês , neste cená-
culo de amor, para que o discer-
nimento aflore, e então possam fazer, 
com tudo o que lhes passei, um 
caminho de paz até o encontro 
definitivo com Jesus.
Eu agradeço por terem atendido a 
Meus apelos.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos 

meus ouvidos’’. p.259)

Comentário - Maria nos fala hoje sobre o terceiro 
mistério glorioso, quando ela própria, no Cenáculo, junto 
com os Apóstolos, recebe o Espírito Santo. Ela deseja o 
mesmo para nós: que vivamos num constante cenáculo 
espiritual e sejamos “banhados” continuamente pelo 
fogo do discernimento. O mundo atual, todos sabemos, 
atravessa uma crise materialista sem precedentes. Só 
importa o que é palpável aos sentidos corporais, 
esquecendo o que é palpável aos sentidos do espírito, 
realidades como a presença de Deus caminhando 
conosco. Se não olharmos para o Céu, perderemos uma 
grande oportunidade de experimentar a grandeza de 
Deus e, comparando-a com a nossa pequenez, avaliar o 
significado da graça de termos sido criados à sua imagem 
e semelhança.

Maura de Azevedo recebeu a 96ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 16 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

<asdf>



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

Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas, para que possamos ver e crer 
em ti? Que obra fazes? “Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: 'Pão 
do céu deu-lhes a comer'”.

Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que 
veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que 
desce do céu e dá vida ao mundo”. 

Então pediram: “Senhor, dá-nos sempre desse pão”. Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. 
Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede”.

Pela Santíssima Trindade Alcançaremos a Ressurreição - (Jo 6,30-35)

Nos momentos dedicados a oração, nesses momentos fortes, podem surgir 
alguns obstáculos. Ao falar das possíveis dificuldades para se fazer oração, 
posso dizer, preliminarmente, que existem dificuldades de fundo e 
dificuldades de método.
As dificuldades de fundo, ou dificuldades substanciais, podem ser várias, 
mas essencialmente só há uma, a falta de amor.
Quando estamos enamorados queremos estar sempre perto da pessoa amada, 
o seu olhar, seu contato, suas palavras. Quem não ama, guia-se só por 
interesses ou conveniências, é aí que encontramos a dificuldade substancial 
para nos relacionarmos com Deus, pois falta a indispensável motivação do 
amor.
Falando com exatidão, o pecado, em si mesmo considerado, não é o que 
causa o afastamento da oração, pois quem ama peca mas se arrepende. 
Quando um casal briga, se existe amor, pedem mutuamente perdão, ora, o 
amor constrói. Mas o que mata o relacionamento com Deus é a falta de amor.

O pecado arrependido grita como gritava o bom ladrão na cruz, ou o leproso à beira do caminho. Quando há fé e amor, 
corremos para Deus mostrando-lhe as nossas chagas, os nossos pecados, para que Ele seja realmente nosso Salvador, 
pois como declara a Bíblia, ele veio para curar os doentes e salvar os pecadores.
É na oração que lhe damos oportunidade para desempenhar o título que mais lhe agrada, o de Salvador. Não acontece o 
mesmo quando há um estado habitual de tibieza; não posso analisar todas as situações que compreendem este estilo de 
vida espiritualmente relaxado, mas posso deter-me numa que me incomoda.
Consiste numa atitude de falta habitual de entrega. A consciência de que Deus nos está pedindo alguma coisa e nós não 
estamos dispostos a entregá-la, é algo que necessariamente nos distancia dele, assim  haverá entre os dois uma 
barreira. Outra dificuldade que nos afasta da oração é a superficialidade, a dissipação, a leviandade que nos impede de 
sentir os toques do Espírito. A fidelidade ao Espírito de Deus é essencial para o crescimento de nossa vida espiritual, 
Deus subordina umas graças a outras cada vez maiores. Assim o ângulo abre-se progressivamente.
Quando desprezamos uma, talvez estejamos desprezando um verdadeiro rosário de graças que levaria a uma perfeita 
união com Deus.
Quem não é capaz de dedicar a Deus uma atenção exclusiva é porque não o ama.
Quem não faz oração por falta de tempo é porque não ama a Deus.
Insisto, não é um problema de tempo mas de prioridade, e é prioridade do cristão o amor a Deus. 

 O amor a Deus
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Todo o Evangelho, tanto faz parábolas ou fatos, tem sempre uma 
moldura que é a Trindade. É a marca registrada do Evangelho. Os 
apóstolos provavelmente não sabiam disso. Eles, inspirados por 
Deus, foram escrevendo sem saber exatamente o que estavam 
fazendo. O importante era abrir o coração.
A oração é uma janela que Deus deixou, aberta, para nós. Quando 
deixamos aberta essa janela, conseguimos perceber toda aquela 
comunicação com Deus. Os apóstolos souberam muito bem abrir 
a janela para Deus e assimilaram todo o encanto do Evangelho.
Jesus, nessa passagem, falava do alimento do espírito. Ele queria 
dizer àquelas pessoas intelectualizadas e espiritualizadas da 
época e impregnadas pela razão: “Nem só de pão vive o homem”. 
Jesus falava uma coisa, eles entendiam outra. Eles falavam do 
pão, do maná que Moisés recebeu no deserto. Jesus explicava que 
o maná que veio do céu, Deus mandou para alimentar o estômago 
das pessoas. E, depois, Deus quis deixar o bom vinho por último, 
(Jo 3, 1 0), porque o bom vinho é o próprio Jesus. Ele era o 
alimento. Ele disse: “Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue tem a vida eterna”. Isto é, a minha carne tem que ser 
comida, o meu sangue tem que ser bebido. 
Deus permite que comamos e bebamos tudo aquilo que Jesus nos 
apresenta, nos oferece. Era isso que Ele tentava explicar.
Este relato apresenta uma estrutura onde Jesus repete três vezes: 
“Ressuscitá-lo-ei no último dia”. Todas as três citações têm um 
significado e nelas está contida toda a síntese desse Evangelho.

A primeira citação: “Todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia”, quer 
dizer, todo aquele que vê o Filho e acredita n`Ele faz a vontade do Pai, e a vontade de Deus é de que o plano da salvação 
nos coloque diante d’Ele, ressuscitados.
Portanto, a primeira condição é acreditar e ter fé. E quem suscita, cria, faz isso para as pessoas, é Deus Pai. A vontade 
do Pai é que está ali. E a vontade é que acreditemos em Jesus e Ele ressuscitar-nos-á no último dia. A primeira condição 
é ditada pelo próprio Pai, para que no último dia possamos voltar àquele corpo glorioso que perdemos.
A segunda citação: “Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair; e eu o ressuscitarei no último dia”. 
Este é o Filho. Ninguém pode vir a Mim (Jesus), se o Pai, antes condicionado à fé, não nos atrair. Se Ele não permitir 
que convertamos, não vamos nunca conhecer o Filho. Jesus, aqui, está falando d’Ele mesmo, a segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade: o Filho. “... e Eu o ressuscitarei no último dia”.
A terceira citação: “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último 
dia.” Isto é o alimento do espírito. E é o Espírito Santo quem nos dá este discernimento. É a terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade quem nos dá o entendimento deste mistério.
Nesse relato, aparentemente confuso, Jesus dá a dica perfeita. Primeiro: tenham a fé, que é o Pai. Segundo: “somente 
pela conversão verdadeira, dada pelo Pai, é que conhecerá a mim, o Filho”. Terceiro: “Quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia.”, quer dizer, o Espírito Santo, o discernimento, 
a elevação do espírito; porque ninguém vai comer ou beber sangue de ninguém. É o discernimento do espírito.
O Evangelho não deve ser fragmentado para que não se perca uma coisa tão bonita onde Jesus dá a entender assim: 
tenham fé no Pai, que Ele atrairá vocês no Filho, para que o Espírito Santo os receba e Eu ressuscitá-los-ei no último 
dia.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes)
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Já estão abertas as inscrições para o XI Encontro Missionário a realizar-se em Belo Horizonte, na Casa de Retiros São 
José, em novembro deste ano, cujo tema será: Confraria Angélica.

Criada a pedido do Céu, a Confraria apoia-se em três pilares: Anúncio, Catequese e Eucaristia. Estas ‘tarefas’ 
sintetizam, hoje, as ações desenvolvidas pela Obra Missionária, como se pode ver no livreto 2036, página nº 2.

É uma oportunidade importante para uma integração melhor do Grupo Missionário e conscientização do trabalho que 
a Mãe de Jesus espera de todos nós, especialmente nesta nova fase iniciada em 21 de dezembro de 2012, dia que 
representou “um divisor de águas”, como foi dito ao Sr. Raymundo Lopes.

É necessário que estejamos imbuídos do mesmo pensamento, a fim de realizarmos nossos trabalhos de forma 
articulada e consoante com uma mesma orientação, para sua maior eficácia e sintonia com o pensamento da Bela 
Senhora.

O Encontro está marcado para os dias 22, 23 e 24 de novembro deste ano, ficando assim:

Dia 22 (sexta-feira) está previsto para a chegada das pessoas, a partir das 15 horas. À noite haverá uma conversa 
informal com os presentes, dirigida pelo Sr. Raymundo Lopes;

Dia 23 (sábado) concentrará as palestras, em três blocos, que discorrerão sobre o Anúncio, a Catequese e a Eucaristia;

Dia 24 (domingo) terá pela manhã a finalização dos trabalhos, com Missa de encerramento, e à tarde dispersão, 
devendo as chaves dos quartos serem entregues na portaria até as 15 horas.

Preços: 

1. Hospedagem em apartamento duplo (duas camas e banheiro privativo) com diária completa (jantar na sexta; 
sábado - café da manhã, pequeno lanche da manhã, almoço, pequeno lanche da tarde e jantar; domingo - café da 
manhã, pequeno lanche da manhã, almoço) para os três dias: R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais);

2. Hospedagem em apartamento triplo ou quáduplo (três ou quatro camas, todos com banheiro coletivo), com diária 
completa (como descrito no item 1) para os três dias: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais);

3. Não hóspede, com diária completa (como descrito no item 1, à exceção do café da manhã) para os três dias: R$ 
200,00 (duzentos reais).

4. Não hóspede, com diária completa (como descrito no item 1, à exceção do jantar da sexta-feira e do café da manhã) 
para os três dias: R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Forma de pagamento:

À vista ou parcelado até outubro/2013, em dinheiro ou cartão de crédito.

Gerson - telefones (31) 3225-4688 / 3225-4067


