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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 14 de maio 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

Vocês estão perdendo alinguagem 

da interioridade
Terça-feira, 24 de janeiro de 1995

No dia 13-05-2013, Maria Auxiliadora recebeu em sua casa 
a visita de Nossa Senhora. Em 02-06-2011, teve início este 
nobre trabalho idealizado por Raymundo Lopes e 
coordenado por Marília Azevedo. Ao longo dessas 100 
visitas percebemos que elas contêm um sentido muito 
amplo; mas todo este trabalho criado a pedido da própria 
Mãe de Jesus, se resume em um único desejo: “levar almas 
ao Céu”, e isto só se realizará através de uma entrega 
completa a Deus. Atentos às três virtudes (Caridade, fé e 
esperança), sobre os quais se assentam todos os trabalhos da 
Obra Missionária, poderemos realizar o que nos pede Nossa 
Senhora.                                             
Caridade: Levar ao máximo possível de pessoas o anúncio 
da Boa-Nova, permitindo uma informação segura a respeito 
da vinda de Jesus, alertando-nos para a necessidade de uma 
mudança em nossos comportamentos racionais.                
Fé: Através da proximidade de Nossa Senhora, que nos traz 
Jesus, este Jesus que confunde o coração dos soberbos, 
derruba do trono os ímpios e exalta aqueles que se mostram 
humildes diante da Sua justiça.                
Esperança: Nossa Senhora nos passa todo um roteiro para 
que, espelhando-nos em suas palavras possamos esperar 
Jesus, confiantes. Uma nova atmosfera de esperança há de 
circundar todos os presentes durante estas abençoadas e 
providenciais visitas.   

Marco Aurélio

. .

.

 . 

Meus filhos amados!
Percebo que vocês estão perdendo a 
linguagem da interioridade, e isto muito 
me entristece.
A linguagem coloquial entre vocês e o Céu 
é uma aventura interna muito rica, que não 
pode ser abandonada.
Quando vocês crescem na interioridade, o 
mundo e o universo deixam de ser 
limitados pela razão, porque o espírito alça 
vôo ao infinito, numa busca obstinada a 
Deus. É, portanto, minha tarefa transmitir 
essa busca por meio da interioridade, 
amparada na fé de que Deus quer falar ao 
coração de todos vocês.

Eu própria sou a encarnação do que lhes ensino. Por isso, 
pela graça de Deus, posso e desejo dar a vocês os meios para 
essa busca.
Meus filhos queridos, a interiorização levará vocês à 
santidade e à vida eterna.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.146)

Comentário: A Virgem nos fala em “encarnação”, no sentido de 

viver aquilo que se ensina. O sentido desta palavra usada por Nossa 

Senhora nos leva também a ouvi-la, porque Ela é a “encarnação” dos 

ensinamentos de Cristo. A Virgem se refere, ainda, à palavra 

“aventura” que, conforme o dicionário, significa “sucesso 

imprevisto”; portanto, um acontecimento bom. Nesta noite a Virgem 

nos ensinou a rezar: “Meus Deus, Pai de nossos pais e de todas as 

gerações, me ajuda a entender o Teu amor para conosco, e eleva o 

meu espírito ao infinito, para melhor compreender-Te.”

 

Maria Auxiliadora  recebeu a 100ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

<asdf>
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Não posso deixar este dia sem lembrar de Maria, a Estrela da 
Evangelização. O extraordinário efeito evangelizador do 
Pentecoste já diz e encontra o seu pressuposto no prolongado 
espaço dedicado pelos apóstolos à oração junto a Maria. Ela, 
como mãe, reúne, entrelaça e funde na unidade os filhos entre si. 
Não por acaso estavam os discípulos reunidos em  oração ao lado 
de Maria. A devoção à Virgem pode ser um dos laços mais fortes 
para vincular na unidade uma família, uma comunidade, uma 
diocese, e também um dos requisitos mais eficazes para a nossa 
fecunda ação missionária.  Foi patente no Pentecoste a força 
imperatória de Maria. É por isso que nosso falecido João Paulo II 
nos indica que a imploração insistente da Mãe de Deus apoia-se 

na confiança de que a sua materna intercessão tudo pode no coração do Filho. Ela é “onipotente” por graça, e o Papa, 
enriquecendo a sua assertiva, cita a interpretação estupenda dessa verdade que faz o grande poeta Dante: “Mulher, sois 
tão grande e tanto valeis, que quem deseja uma graça e a vós não dirige é como se quisesse voar sem asas”.
Neste nosso ininterrupto pentecoste da vida permanecemos sempre implorando a ajuda do Espírito de Deus ao lado de 
Maria. Assim estaremos preparados para receber a efusão contínua do Espírito Santo, indispensável para essa 
extraordinária missão de esperar Jesus em seu retorno à terra, que nos é destinada nesta alvorada do terceiro milênio.
Todo missionário preza ter uma isca, e nossa melhor isca é a alegria missionária  que atrai e cativa. Maria é invocada na 
Ladainha Lauretana como causa de nossa alegria. Com frequência Ela se apresenta a mim sorrindo, a mais sedutora na 
extraordinária beleza de Maria. É o seu sorriso. Perto da Virgem Santíssima está também intercedendo por nós nosso 
falecido Papa João Paulo II, como na Praça do Papa, aqui em Belo Horizonte, milhares de fiéis que a lotavam naquela 
bela manhã. E eu quis apresentar Maria com um M maiúsculo sublinhado como ele o fez – Todo seu – intercederá por 
nós, para que aquela que é a causa de nossa alegria estampe em nós missionários o seu sorriso cativante, a fim de que ao 
olhar-nos sintam-se atraídos por esta isca inigualável. Assim poderemos tornar-nos verdadeiros missionários nesta 
evangelização que a Igreja tanto necessita.

                                                         Seu Sorriso

Palestras Semanais – Missionário Evangelizador e Catequista

Tema: Confraria  Angélica: O Mistério da Cruz Com Raymundo Lopes e sobre a Eucaristia com Maria Alves 
 Programação para  Maio/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 15/05/13 – Quarta-feira – de 14h às 18h
2ª Turma: Dia 18/05/13 – 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



Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                       3

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no 
meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os 
mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a 
vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem 
amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não 
vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o 
que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que 
produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Isto é o que 
vos ordeno: amai-vos uns aos outros. deste mundo já está condenado”.

Cristo Místico (Jo 16, 5-11)

Esse capítulo 15 do Evangelho de São João começa de certa forma bem claro, pois Jesus vai se mostrando como o 
Cristo Místico, O Cristo Divino, e poucas vezes focaliza o Cristo Humano. Ele começa dando valor ao Seu lado 
Divino.
A partir do versículo 9, temos um grande discurso sobre o amor. Jesus se expõe na linha do amor. Depois Ele fala 
assim: “Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz; mas vos chamo amigos, porque 
tudo o que ouvi do meu Pai vos dou a conhecer”. Aqui Ele está se mostrando à humanidade na via do amor, porque 
Ele ama.
Na verdade essa conotação, essa ideia de ser servo persiste até hoje, porque dificilmente acontece do ser humano ser 
amigo de Jesus, uma vez que não consegue, ou melhor, não se esforça o suficiente por fazer o que Jesus lhe deu a 
conhecer, por isso continua sendo servo e não amigo. Contudo, o Senhor está sempre administrando, decidindo, para 
que o servo receba sempre o Seu comando.
Por tudo isso é que Jesus chama a atenção do ser humano, quando diz: Vocês precisam se estruturar na linha do amor 
de Deus, pois me dou a vocês na Minha Imagem e Semelhança, como irmão, como semelhante. E essa semelhança tem 
que ser recíproca, ou seja, de Mim para vocês e de vocês para Mim. É isto que Jesus está falando sobre a linha do amor.
Uma das santas que conseguiu com muita perfeição e simplicidade absorver isso foi Santa Teresinha. No seu livro 
“História de uma Alma”, ela nos mostra o amor e o que significa a revelação da qual Jesus fala a partir do versículo 9 
deste Evangelho de São João. Santa Teresinha não teria sentido este grande discurso de Jesus, se não tivesse seguido 
essa linha do amor, porque Deus é amor.
Esse amor de Deus, esse amor que Ele nos oferece, não é esse amor que entendemos pela racionalidade. Esse amor 
para nós tornou-se um toma-lá-dá-cá, isto é, você me ama e eu te amo, às vezes eu te amo e você não me ama, ou 
nenhum dos dois se ama, mas conseguem comunicar-se de certa forma. Isto é a linha do amor humano, que não chega a 
lugar nenhum. Esse tipo de amor que acaba, que se muda, que se extrapola, que se leva a caminhos apaixonantes da 
vida não consegue se estruturar do lado divino da Imagem e Semelhança de Deus nas pessoas.
Quando se fala que Deus é amor, esse amor tem que ser entendido do outro lado, ou seja, do lado do amor de Deus por 
aquilo que Ele criou. É sobre isto que Jesus está falando.
Deus ama toda a Sua criação, ama tudo aquilo que criou independente de ser humano, animal, a natureza… No 
entanto, Ele ama mais aquilo que criou à Sua Imagem e Semelhança; e dentro da imagem de Deus, esse amor se 
completa.
Por tudo isso temos este discurso do amor de Cristo, do amor de Jesus. Ele expõe Deus como Deus, como é o amor, 
quer dizer, Ele ama a Imagem e Semelhança d'Ele que está dentro de nós. E foi esse amor que provocou em Jesus este 
discurso.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes,  na Basílica de Lourdes)
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No dia 09 de maio de 2013, os Missionários do Coração 

Imaculado foram convidados para prestar uma homenagem 

nesse mês de maio, à Nossa Senhora e às Mães da Paróquia São 

Francisco de Assis localizada no bairro Colorado - Contagem. 

Lá, fomos carinhosamente recebidos pelos paroquianos das 

comunidades da Igreja de São Francisco - Morada Nova, da 

Igreja da Mãe Rainha - Oitiz, da Igreja de Santa Rosa de Lima - 

Colorado e da Igreja de Nossa Senhora da Conceição-Coqueiros. 

Rezamos o terço com a Comunidade para, logo em seguida, 

darmos a entrada com o andor de Nossa Senhora; tudo sob a 

direção de Raymundo Lopes - aquele que dialoga com o Céu. Fizemos o sorteio para a visita da imagem de Nossa 

Senhora de Lourdes à casa da pessoa da mesma forma que fazemos todas as semanas no terço da Basílica de Lourdes. 

Maria da Conceição foi a agraciada e irá receber Nossa Senhora - a 101 visita - num gesto de amor, respeito e 

agradecimento à Mãe de Jesus, por tantas graças, nos concedidas, as quais Ela intercede, junto a Deus, por todos nós.

Visita à Paróquia de São Francisco de Assis – Morada Nova – Contagem

Paróquia de Nossa Senhora do Rosário e de São Sebastião – Pimentas - Betim
 
No dia 28 de abril de 2013, domingo, foi realizado o 1º JCC - Jovens Caminhando com Cristo sob a direção do Padre 
Adilson e a coordenação dos Missionários do Coração Imaculado, Paulo e Ivone, da Comunidade de Pimentas, em 
Betim.
Compareceram cerca de 120 jovens e 40 adultos, provenientes de todas as comunidades da região que participam da 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário e de São Sebastião.
O Tema do Encontro foi “Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida”; mas, para que isso ficasse bem compreendido, foi 
necessário que se trabalhasse inicialmente: A Origem da Criação, Princípios Divinos e Princípios de Lúcifer, O 
Sentido da Vida - Servir a Deus em Espírito.
A nossa preocupação, no momento, deve nos levar a levantar uma bandeira de Conversão, para arrebanhar muitos 
jovens para Deus e, ao mesmo tempo, despertar-lhes o interesse em participar das atividades promovidas pela Igreja, 
ligadas à realização da “Jornada Mundial da Juventude”, a ser realizada no final de julho deste ano, no Brasil.
 Foi um momento do despertar de muita fé e conscientização, que muito sensibilizou aqueles jovens.

1º JCC - Jovens Caminhando com Cristo

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.


