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No dia 22-04-2013, Onésimo José recebeu em sua casa a 

visita de Nossa Senhora. Certo dia o Céu abriu-se e ouviu-se a 

mais doce e serena voz, dizendo: “Raymundo, precisamos 

conversar…” Em breves dias a vida de um simples homem 

iria mudar completamente. Como se fazer entendido? Como 

viver naturalmente lidando entre dois mundos – como explicar 

o desconhecido? Como apresentar uma Mulher que todos 

pressupunham conhecer perfeitamente? Nossa Senhora… 

quem é esta desconhecida que procuramos em nosso mais 

profundo ser, ávidos por encontrá-la em algum lugar em nosso 

coração?! Depois de 20 anos de lutas entre o racional e o 

espiritual, o espírito agitado de Raymundo acalma-se, e então 

compreende a verdadeira missão reservada àqueles escolhidos 

para incutir, num mundo cheio de indiferença e ódio, um outro 

cheio do amor de Deus e que em breve será a nossa realidade. A 

cada visita de Nossa Senhora vamos, aos poucos, acalmando 

nosso espírito conturbado – assim como Ela fez com 

Raymundo; e, então, vamos compreendendo que está em Suas 

mãos as chaves que abrirão as portas para os Novos Céus e 

Nova Terra, e que possui a senha para que, usando de toda 

nossa capacidade de pensar, possamos fazer a vontade do Pai e 

entrarmos em contato com Jesus nesse segundo advento, que 

Ela mesma afirma: “Está próximo”.

Marco Aurélio

Conquistem em todo o mundo almas para Deus
Terça-feira, 23 de janeiro de 1996

Meus queridos filhos! 

Com minhas palavras, desejo transformá-

los em pescadores de almas, pois o Reino 

de Deus se fará presente em toda a terra, 

em sua plenitude, a qualquer instante.

Conquistem, em todo o mundo, almas 

para Deus, utilizando o que lhes ensino; 

façam do Evangelho a abençoada rede, 

que recolherá a humanidade das águas 

poluídas do pecado, levando-a aos 

mananciais da conversão. Direcionem 

suas vidas à fonte de água cristalina da 

Eucaristia, e verão a pureza nascer no 

íntimo de cada um de vocês.

Abandonem-se nos braços de Deus, 

repudiando o pecado, para que possam 

entender, em sua essência, o que significa 

seguir Jesus sem restrições.

Obrigada por terem atendido a Meu 

chamado. 

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.202)

Comentário - Maria faz alusão a Mateus 4, 12-23, recolhendo do 

Evangelho as palavras do Apóstolo quando nos adverte que o Reino 

dos Céus está próximo. Transformar-nos em pescadores de almas – 

tal é o conteúdo das mensagens de Nossa Senhora em todo o mundo. 

De nada adiantariam suas palavras e sinais, se não tivessem por 

objetivo nos levar a Deus, e também ajudar os outros a chegarem até 

ele, que, em Sua misericórdia, não se afasta de nós, mesmo porque, 

se isto acontecesse, significaria nossa morte espiritual. Entretanto, 

levados pelo materialismo, nos afastamos dele, acarretando assim 

danos irreparáveis à nossa alma. Cair nas malhas abençoadas da 

Eucaristia, rede bendita que nos leva à bem-aventurança, eis um dos 

constantes pedidos de Maria.

Onésimo José recebeu a 97ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 23 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>
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Celebrava-se, em Jerusalém, a festa da Dedicação do templo. Era inverno. Jesus 
passeava pelo Pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: “Até 
quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente”. Jesus 
respondeu: “Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome 
do meu Pai dão testemunho de mim; vós, porém, não acreditais, porque não sois 
das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e 
elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém 
vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que 
todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um”.

A Festa da Dedicação - (Jo 10,22-30)

Fazer oração é como respirar, e eu digo que esta é como a respiração do 
Espírito de Deus. Respira-se continuadamente, respira-se no repouso e no 
trabalho, respira-se dormindo e acordado. Assim importa rezar sempre, 
sem desfalecer.

Ao respirar, expulsamos o ar rarefeito e inspiramos o oxigênio limpo que 
revivificará o nosso organismo. Da mesma maneira, ao viver esse estado 
contemplativo no meio de nossas atividades humanas, devemos, em 
primeiro lugar, saber expulsar tudo aquilo que nos perturba: inquietação e 
preocupação inútil.

A ansiedade que nos faz atropelar nosso trabalho, esse ativismo 
desenfreado que está muitas vezes motivado pela ambição de subir na 
escala humana, pelo desejo de possuir bens materiais, pelo orgulho e pela 
vaidade de sermos enaltecidos, exaltados.

Devemos saber expulsar essa irritação que chega a tumultuar o ambiente 
do nosso trabalho, esse pessimismo que destila ao nosso redor 
insegurança, apreensão e temor, essas ambições dominadoras que nos 
levam a invadir o espaço de autonomia dos nossos semelhantes em Jesus.

Devemos saber dominar tudo isso, fazendo nossas orações, colocando as atividades e as coisas em seus devidos 
lugares, dando a Deus, aos nossos irmãos, aos que trabalham conosco, à nossa família o tempo que merecem. 
Devemos saber purificar o nosso organismo dessa ambição egoísta, dessa trepidação que desgasta a nossa saúde 
espiritual, o nosso sistema nervoso espiritual e também o sistema da santidade que nos convém.

                                       Respiração da alma

É Bom Saber! 
Que as visitas de Nossa Senhora às casas, são devidamente registradas em fotos e publicadas no 

site da Obra Missionária juntamente com a Mensagem de Nossa Senhora
 sorteada durante a visita pela pessoa que foi agraciada.

Visite o nosso site www.espacomissionario.com.br e, na página principal, vá ao menu lateral e clique em

 MÃE PEREGRINA. Lá você terá acesso a todas as visitas realizadas por Nossa Senhora.
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Este Evangelho poderia ter começado apenas dizendo que Jesus estava no Templo e que algumas pessoas 
aproximaram-se e lhe fizeram perguntas. Mas não foi assim. Por que, então, começou dizendo que era inverno e que 
Jesus andava pelo Templo, sob o pórtico de Salomão? Nada no Evangelho é por acaso. Tudo tem um sentido. Os 
evangelistas, principalmente João, não tinham nenhuma intenção de contar histórias, tudo que escreviam continham 
mensagens.
O Templo de Salomão era o maior de Jerusalém, e o dia muito importante para os judeus: Dia da Dedicação. Era uma 
festa que lembrava o levantamento do altar do Templo, ao qual somente o Sumo Sacerdote tinha acesso. Esse Templo 
foi destruído por três vezes. Nas duas primeiras foi reconstruído. Na terceira, destruído pelos romanos, não mais foi 
levantado.
A última estação do ano, sabemos, é o inverno, e o pórtico de Salomão representa aqui a porta da sabedoria, pela qual 
entramos para encontrá-la. Salomão simbolizava a sabedoria com toda a sua mística, pois sobedoria foi o que pedira a 
Deus.
No inverno, à porta da sabedoria, Jesus andava. Isto quer dizer: na indiferença de nossa inteligência em reconhecer o 
próprio Deus pelas suas obras, Jesus vem à sabedoria humana, para aplacar-lhe a frieza, a insensibilidade de seu 
discernimento.
Os escribas e fariseus que ali estavam, certamente levados por Deus, freqüentavam o Templo. Tomados pela razão, 
fizeram aquelas perguntas. São perguntas que nossa razão faz diante da sabedoria, movida pela insensibilidade de seu 
discernimento: "Se és o Cristo, dize-nos abertamente." Jesus, ao responder, nos passa um ensinamento muito 
importante para nossa vida.
Façamos um parêntese, para entendermos o seguinte: ir para o Inferno é difícil, porque esta não é a vontade de Deus, 
que nos criou para o Seu convívio, em seu Reino. Por que, então, existe o Inferno, se a vontade de Deus é que ninguém 
vá pra lá?... Aí é que está a grande resposta deste Evangelho. Jesus é muito claro, quando diz: "…vós não credes porque 
não sois das minhas ovelhas. Minhas ovelhas escutam a minha voz, Eu as conheço e elas me seguem". Quer dizer, 
então, que existem ovelhas que o Pai não deu a Jesus e que não O conhecem; estas, então, estão destinadas ao Inferno. 
Assim antevê e determina Deus, à luz de Sua divina sabedoria.
E Jesus confirma: "Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém às arrebatará de minha mão. Meu 
Pai, que me deu tudo, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai." Por isso existem ovelhas que 
não vão para o Inferno. E quem são elas? Aquelas que conhecem Jesus e O seguem, os eleitos, também antevistos
por Deus desde a eternidade.
Para conhecer Jesus é necessário aderir interiormente a Ele, nascer de novo, do alto. A fé supõe uma afinidade 
espiritual com a verdade. A verdade do Cristo emana, sai dele: a caridade, a justiça, a esperança e, acima de tudo, o 
amor. Estas são, portanto, as ovelhas que o Pai deu a Jesus e que não se perderão, pessoas até mesmo de outras crenças, 
mas que O conhecem.
As outras, aquelas que ficam no Templo de Salomão, perguntando: Você é realmente o Messias?, na consciência de 
Deus estão excluídas do rebanho de Cristo, destinadas, portanto, ao Inferno.
Daí a luta do demônio: ele não acredita nas ovelhas de Jesus. Ele está, ainda, na grande pergunta racional: "Se és o 
Cristo, dize-o abertamente."  Esta pergunta é demoníaca. É ele quem a suscita em nosso coração, para que a façamos 
sempre, duvidando da presença de Cristo. E a fazemos porque queremos sempre sinais evidentes, uma fé que se 
propõe racional, que lança raízes na razão, como se esta, por si, pudesse explicar toda a relação do divino com o 
humano. É a soberba buscando uma outra verdade. Mas Jesus conhece o Seu rebanho, aquele que Deus lhe deu, por 
isso não atenderá aos apelos da razão desprovida de espiritualidade, à soberba.
Portanto, precisamos ter sempre em mente esta grande promessa de Deus: As ovelhas que o Pai me deu ninguém as 
arrancará de minha mão. As pessoas que pertencem ao rebanho de Jesus devem dar graças a Deus por isto, pois não 
irão para o Inferno. Podem até passar um bom tempo no Purgatório, mas não se perderão.
Este é o Evangelho da esperança, da escolha, que nos mostra o poder do amor e desperta em nós uma vontade muito 
grande de viver. Independente de credo ou cultura, o amor é um só. Este amor que reconhece Deus e que é o sentido de 
Sua escolha.
Devemos refletir bem sobre tudo isto e, elevando o nosso pensamento a Deus, dizer: Meu Deus, se estou no teu 
Coração divino, se faço parte do teu rebanho, que escolheste para louvar o amor, através de Jesus, eu te dou graças.

(Evangelho extraído do livro ‘‘O Código Jesus’’. p.158)
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Réplica Perfeita de Nossa Senhora Aparecida

Tenha em casa uma cópia da Imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, igual a que o Papa João Paulo II, recebeu em mãos de 

Raymundo Lopes

Descrição do Produto: 

Ÿ Imagem feita em resina 
Ÿ Manto bordado e aveludado
Ÿ Presilha dourada
Ÿ Coroa dourada com Strass
Ÿ Um DVD com a história da criação da imagem
Ÿ Altura 36cm

Departamento de vendas:

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

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.

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.

Há cerca de 15 anos, todo dia 25 de 
cada mês os missionários se 
reúnem, com Raymundo Lopes, na 
Capela Magnificat (Vila Del Rey) 
para rezar o Rosário de Nossa 
Senhora. Isto se faz diante do 
Santíssimo exposto e com a 
organização e carinho que marcam 
o s  e v e n t o s  d i r i g i d o s  p o r  
Raymundo. Ele próprio escreve as 
contemplações de cada mistério do 

Rosário, lindas por sinal, inspiradas certamente!
Não deixe de participar desse momento especial de 
oração. Venha! 


