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No dia 27-04-2013, Vedra Teixeira recebeu em sua casa a 

visita de Nossa Senhora; desta vez, lá na cidade de Carrancas, 

onde os Missionários do Coração Imaculado foram 

recepcioná-la com todo empenho e dedicação que Ela merece. 

Interessante! Reparem na mensagem sorteada: Nossa Senhora 

chama a atenção para que nos amparemos na Eucaristia e 

observemos o Evangelho, senão Suas mensagens não surtirão 

o efeito desejado e acabarão transformando-se em mais uma 

vítima de deturpações. Vejam bem… é uma questão de 

humildade em aceitar que a maioria de nós não tem, ainda, a 

espiritualidade para um colóquio direto e sem intermediários 

com Jesus – precisamos de Sua ajuda – e isto é feito através da 

Eucaristia; eis a Sua ajuda para que fiquemos de pé, vigilantes, 

e estejamos com nossa consciência totalmente impregnada de 

Sua presença, a fim de não perdermos tempo com distrações 

que aparecem para desviar nossa atenção. Ela fala que estamos 

em uma transição de eras, e que temos, mais do que nunca, de 

estarmos atentos – em consonância com o Céu. Sabemos que 

21 de dezembro de 2012 representa um divisor de águas, como 

já nos disse Raymundo Lopes, deixando-nos também clara a 

ideia da transição para uma nova era, conforme escreveu no 

jornalzinho O Dever do Anúncio (pg.8), quando os 

sentimentos mais sublimes estarão em plena ascensão pelas 

vias daqueles que estiverem preparados para esta nova 

realidade.

Marco Aurélio

Sou a mulher preocupada em salvá-los
Terça-feira, 26 de outubro de 1996

caríssimos!
Acompanho passo a passo, com 
muito amor, o desenrolar de minhas 
mensagens que, num crescendo, 
vêm aos poucos colocando-os, por 
meio de minha assistência, em 
contato com as riquezas do espírito. 
Vocês acharão sentido no que lhes 
transmito, se refletirem sobre tudo 
isso com o coração voltado ao que 
ensina o Evangelho, colocado em 
prática e amparados na Eucaristia. 
Minhas palavras se perderão, 
misturadas a outras cujo propósito é 
confundi-los, se isto não for 
observado com atenção. 
Vocês são para minha Obra como a 
pequenina semente de mostarda 
que, com muito carinho, a conservo 
em terra fértil, regada com o sangue 
precioso do meu querido Jesus. Esta 

sementinha tão pequena, mas preciosa, dentro em breve 
estará germinando, crescendo e dando outras sementes 
para que, semeadas em locais diferentes, pela sua 
origem, produza uma linhagem capaz de enfrentar os 
tempos que se aproximam e possam defender a Igreja 
onde ela demonstra maior fragilidade: a modernização 
distanciada do que ensina Jesus.
Eu os preparo para novos tempos. Ouçam-me e façam-se 
apóstolos desta era que chega ao fim. Coloquem agora 
seus corações em consonância com o Céu e meditem 
comigo.

(Continua na próxima página)

Vedra Teixeira recebeu a 98ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 30 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 seus discípulos: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos 
dou; mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso 
coração. Ouvistes que eu vos disse: ‘Vou, mas voltarei a vós’. Se me amásseis, 
ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos 
isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não 
falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre 
mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o 
Pai me ordenou”.

Conhecer Jesus Cristo - (Jo 1 4, 27-31 )

Primeiro Mistério
Deixem Jesus tomar vida na vida de vocês. Façam dela uma ressurreição 
diária. Ressuscitem os valores cristãos esquecidos, são jóias preciosas 
condenadas ao esquecimento pelo progresso sem Deus. Ressuscitem o 
amor, a fé simples sem rebuscamentos, a singeleza da criança que cada um 
de vocês traz escondida em algum lugar do coração, e gritem sem medo: 
Meu Deus, eu acredito no Teu amor e Te tenho como Pai; o Senhor é minha 
força e meu auxílio.
Segundo Mistério
Sejam leves como a pluma levada pelo vento, para que flutuem num êxtase 
de amor e, envolvidos pelo costume da oração sincera, possam perceber que 
Deus é real e está ao lado de vocês, desejando ser reconhecido em tudo que 
os envolve. A humanidade, cada vez mais materializada, caminha no 
sentido inverso ao Céu, numa procura infrutífera, no inferno do desamor e 
da violência, de um bálsamo às suas dores.
Olhem para o alto, para o infinito, para a luz, lá reside a Esperança e seu 
nome é Jesus.

Terceiro Mistério
O elo do amor de Deus para com a humanidade se completa no discernimento, proveniente do sopro do Espírito Santo 
na vida de cada um de vocês. Saber distinguir entre o bem e o mal e ter forças para conduzir suas vidas no sentido 
contrário à de-sordem moral é uma centelha do Espírito de Deus, manifestado pela graça de Sua misericórdia em 
ajudá-los. 
Sintam o Pentecostes incendiando seus corações para que, purificados por este calor, possam levar a verdade, em todo 
o seu esplendor, por todos os confins da terra.
Rezem pela Igreja e ofereçam-se como voluntários nestes tempos difíceis, onde a barca de Pedro, varrida pelo vento 
contrário, continue sua viagem ao encontro de Jesus, sem vacilar naquilo que defende como princípios cristãos a 
serem observados sem condicionamento.
Quarto Mistério
Meus filhos, estou na terra pela graça de Deus, para guiá-los ao Céu. Desejo ser para vocês o amparo, até que este 
tempo termine, quando então, descansada pelo trabalho concluído, poderei abraçá-los e entregá-los ao Criador, como 
um troféu duramente conquistado nesta batalha contra o Diabo. 
Não me desapontem! Lutem por minha vitória! Ela será a vitória de vocês!
Quinto Mistério
Sou a serva do Senhor na obediência e no respeito às Suas leis. Sou a Mãe aflita a guiá-los nesta Obra Redentora. Sou 
aquela que não dorme, nem descansa, vendo-os à mercê da perdição eterna. Sou a mão que os afaga no sofrimento. Sou 
a imagem refletida na lágrima que corre em suas faces nas horas difíceis. Sou a voz que os leva a reconhecer, na 
Providência Divina, o caminho seguro ao equilíbrio em Deus. Sou a mulher preocupada em salvá-los.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.
 

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.63)
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certas pessoas e diz: “vocês o conhecem porque Ele está 
com vocês e viverá em vocês. Logo, é uma elite. Jesus 
proclamou uma elite que Ele escolheu, aquelas pessoas que 
vão receber o Espírito de Deus ou não, não são muitas. Não 
existe esse derramamento do Espírito geral, como nessas 
situações em que pessoas desmaiam, não existe isso. O 
mundo não conhece o Espírito. E Jesus continua:
- Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar 
com vocês.
Será que Ele está falando só dos apóstolos? Existe uma 
ligação muito grande sobre essa promessa de Jesus e o 
Espírito. Jesus diz ainda:
-“O Espírito vive em vocês e não podem me ver”.
Essa “ver” que Jesus está falando é toda aquela herança, 
todo aquele ensinamento Dele, tudo aquilo que Ele vai 
montando para que possa vir entre nós. 

Com a natureza divina de Jesus – o Filho do Homem –, Depois, Jesus fala da Eucaristia:
foi revelada a natureza gloriosa de Deus. Então, Deus - Vocês vão me ver através daquilo que Eu acabei de dar a 
revelará a si mesmo em a natureza divina do Filho do vocês, lá no Cenáculo. A pessoa que me aceita, e obedece os
Homem, que se proclamou Filho de Deus. E Deus fará meus mandamentos, prova que me ama. Se vocês me 
isso agora mesmo. Jesus diz: “Agora eu já disse, sou o amassem ficariam alegres.
Filho de Deus, vocês não podem ir para onde Eu vou. Depois Ele continua falando:
Eu lhes dou o Novo Mandamento – amem uns aos - Não posso continuar falando com vocês por muito tempo, 
outros assim como Eu vos amei, amem uns aos outros – pois está chegando aquele que manda no mundo – o 
se tiverem amor aos outros, vocês verão que são meus demônio –, ele não tem poder sobre mim, mas o mundo 
filhos.” Jesus era judeu, Ele falava no Templo, na precisa saber que Eu amo o Pai, por isso faço o que Pai me 
Sinagoga, e conhecia toda aquela estrutura que girava manda. Então, Jesus fala pela terceira vez:
em torno Dele. Simão Pedro (a Igreja) pergunta a - A pessoa que me aceita e obedece os meus mandamentos 
Jesus: prova que me ama. Jesus ainda fala:
- Senhor, para onde vai? - O mundo não conhece o Espírito. Depois Ele fala assim: 
Jesus não tinha nada a falar, mas respondeu: vocês vão me ver através do Espírito.
- Você não pode ir agora para onde eu vou, um dia você E depois Ele fala três vezes:
poderá me seguir. - Se me amas mesmo (...) Nós somos inquilinos do diabo, 
Aqui é que está a chave do Evangelho. Pedro tornou a nós pagamos um “aluguel caro” a ele, por quê? Jesus 
perguntar: mesmo assim afirma:
- Senhor, por que não posso seguir agora? Eu estou - Não posso ficar com vocês por muito tempo pois está 
pronto para morrer pelo Senhor. chegando aquele que manda neste mundo.
- Está mesmo? – perguntou Jesus – Pois Eu afirmo a Que coisa esquisita! A gente tem que rever a nossa fé, temos 
você que isso não é verdade, pois antes que o galo cante que saber com quem estamos lidando. Jesus continua:
você dirá três vezes que não Me conhece. – “Ele não tem poder sobre Mim, mas o mundo precisa 
Então Jesus continuou: saber que Eu amo o Pai e por isso faço tudo o que Ele me 
- Não fiquem aflitos! Creiam em Deus, creiam em manda”. Jesus falou três vezes sobre o amor.
Mim! E afirmou ser Ele o Caminho, a Verdade e a Vida. Precisamos ler os capítulos 36 e seguintes do livro de Jó 
E disse ainda: - Obedeçam os meus mandamentos. Eu para entender que Jesus fazia menção àquela passagem. Em
pedirei ao Pai que mande o Espírito da Verdade que vai Jó há a seguinte passagem:
ficar com vocês. O mundo não pode receber esse - Quem deu a sabedoria às aves que anunciam a enchente do 
Espírito porque não pode ver, nem conhecer, mas Rio Nilo? E como que o galo canta três vezes antes da 
vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá chuva? Jesus não estava condenando Pedro. A negação de 
com vocês. Que espírito é esse? É o Espírito Santo que Pedro sobre Jesus não é negar. Pedro pode ter mesmo 
Jesus falou. negado Jesus, mas aqui não discutimos o fato, mas sim 
Então o Espírito Santo é uma entidade, é um braço de devemos entender que Jesus quis falar com Pedro é que a 
Deus que o mundo não conhece. Mas Jesus distingue inteligência dele não chegava a tanto.
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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.

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.

- Antes que o galo cante, conforme em Jó, você me pela salvação em Jesus. É uma diferença muito grande 
negará três vezes falando que não me conhece. Aquele porque os primeiros cristãos, no século II, achavam que
fato de Pedro estar lá pode até ter acontecido. O Cristo era uma coisa única, que tinha que adorar a Cristo e 
Evangelho é uma coisa mais interessante. Muitas vezes esquecer Deus no Espírito Santo. E Pedro falou: não, nós 
acontece o fato mas o que se quer dizer do temos que louvar a Deus pela salvação em Cristo. Com 
acontecimento espiritual não tem nada a ver com o fato. essa primeira carta Pedro mata a primeira negativa.
O que Jesus que estava falando com Pedro era o Na segunda carta, dever de santidade e amor ao próximo, 
seguinte: Jesus falou para amar os inimigos – amai ao próximo 
- Antes que a tua inteligência se aflore você vai falar como a si mesmo – Esse entendimento não havia entre o 
com as pessoas que não me conhece. povo, eles não entendiam isto. A segunda negativa ele 
Lógico. Pedro não sabia nem para onde Jesus ia. Pedro mata com essa situação da carta.
foi o primeiro a falar com Ele assim: E a terceira negativa, o sacerdócio do povo de Deus. Todos 
- Mas aonde é que o Senhor vai? nós somos sacerdotes do povo de Deus.
O que Jesus quer dizer é: Esse galo que Jesus fala prenuncia a sabedoria que vem do 
- Eu quero que aflore em você a inteligência em quem Espírito Santo na Eucaristia.
Eu sou. Enquanto isto não acontece, você vai falar para Quantas pessoas fazem o que Pedro fez? Já vi muitos 
as pessoas que não me conhece. padres celebrarem a missa sem acreditar na Sagrada 
Está recitando Jó: - Quem deu sabedoria às aves? Que Eucaristia.
anunciam as enchentes do Rio Nilo. E como o galo que Nós negamos o Cristo em todo lugar e a todo momento. 
canta três vezes antes da chuva! Nós somos o povo de Deus. A inteligência do Espírito 
E Ele falou com Pedro – “você vai me negar três vezes Santo vai aflorar em nós na hora que realmente 
antes que o galo cante” – o que Ele está falando aqui é a conhecermos Jesus.
sabedoria de como encontrar Deus. Pedro, muito Devemos conhecer a inteligência do Espírito do Cristo. 
preocupado com isto, escreveu as cartas que hoje Jesus falou no Cenáculo: “Levanta-te, vamos sair daqui”. 
integram o Novo Testamento. Jesus entendeu que, naquele momento, o demônio estava 
A carta é dividida em três partes, a primeira é um louvor tomando conta daquele povo. Ele não queria enfrentar o 
de saudação a Cristo. A segunda, dever de santidade e diabo naquele momento. Existe coisa do diabo que não é 
amor ao próximo. A terceira, o sacerdócio do povo de qualquer “Pai Nosso” que resolve. Jesus era um homem 
Deus. A primeira carta versa sobre a negativa da muito inteligente, Deus humanado. A paz do mundo é o 
ignorância de São Pedro. A divisão dela é sobre a diabo que dá. E a paz de Jesus é diferente. Jesus falou:
negativa, ele passou a louvar a Deus pela salvação em - Eu vos dou a minha paz!

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes Jesus. Foi a primeira negativa dele, não tem nada a ver 
na Capela Magnificat em 22/04/2008)com aquilo lá no Pretório. Pedro passou a louvar a Deus 

Vigília Missionária

Raymundo Lopes convida  todos a 
participar da Vigília Missionária na 
Capela Magnificat que será realizada 
nesta sexta-feira, dia 03 de maio, das 
21h às 23h30min. Um momento de 
oração e adoração ao Santíssimo 
Sacramento, onde pedimos a Jesus 
proteção e discernimento para que 
estejamos aptos a recepcioná-lo em 
seu iminente retorno ao nosso 
convívio na passagem destes Finais 
dos Tempos para os Novos Tempos.


