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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 21 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 vivendo o egoísmo, 

e Eu desejo que vivam o amor
Terça-feira, 25 de abril de 1995

Maria Aparecida  recebeu a 101ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Meus filhos amados! 
Vocês estão vivendo o egoísmo, e Eu 
desejo que vivam o amor.
Deus nos permite amar tudo que foi 
criado por Ele, para que isso seja um 
degrau a um amor cada vez mais puro e 
mais alto.
Meus filhos, o ideal cristão é com-
prometido com esse amor, na pessoa 
de Jesus Cristo.
Crer em Jesus, viver em Jesus, quer 
dizer colocar-se acima de qualquer 
aspiração terrena e não desmentir 
nunca a promessa de felicidade no 
Céu, que Ele nos deu.
Para manter inalterado o fermento 
dessa promessa só existe um meio: 
aproximar-se de Jesus Cristo, meditar 

e viver a Sua Palavra.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.159)

Comentário - Nossa Senhora nos alerta para o perigo do 
egoísmo, uma realidade assustadora, numa época em que 
só se acredita em bens materiais, o que inevitavelmente 
nos afasta de Deus. O egoísmo leva à arrogância, a 
arrogância ao pecado da soberba, e assim por diante, 
numa cadeia interminável de erros. Conforme as 
palavras de Nossa Senhora, devemos viver o amor na 
pessoa de Jesus, colocando em prática Suas palavras e 
partilhando esse amor entre os irmãos.

No dia 15-05-2013, Maria Aparecida recebeu em sua 
casa a visita de Nossa Senhora. Esta visita foi um pouco 
diferente das outras, pois os agraciados não tinham 
informações a respeito de Raymundo Lopes e nem da 
Obra Missionária, apesar de estarem tão perto desse 
Movimento; foram pegos meio que de surpresa, e que 
surpresa! O momento realmente exige uma 
evangelização eficaz, o mais rápido possível, na camada 
leiga, que clama e tem direito a uma informação madura a 
respeito do retorno de Jesus; e não tem fonte mais segura 
do que Nossa Senhora, que afirma esta verdade com 
veemência. Em torno da vinda do Cristo, existem muitos 
pormenores que precisamos dissecar, para compor um 
raciocínio que nos capacite a um entendimento mais 
claro, pois sabemos que, durante séculos, planos foram 
efetuados por forças contrárias a Jesus para que este 
anúncio não fosse levado a sério na hora decisiva. Para 
suplantar esta falta de informação, Nossa Senhora abre 
caminho através de espessa névoa criada pelo egoísmo 
que impede o povo de Deus a uma vivência inteiramente 
voltada para a verdade e o amor. Assim vamos 
avançando, de degrau em degrau, sob a bandeira da Mãe 
de Jesus, porque, como disse Ela: “Por fim o meu 
Coração Imaculado triunfará”.

Marco Aurélio



Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada Durante a Visita

Abro a todos vocês o meu amor materno, para 

que construam a esperança
Terça-feira, 27 de dezembro de 1994

No dia 20-05-2013, Miranda de Assis recebeu a visita de 
Nossa Senhora. Nesta mensagem dirigida a esse lar, 
Nossa Senhora nos fala um pouco sobre o tempo. Esta 
potência divina que nos fascina – o Tempo – misterioso e 
inviolável. Dos estudos filosóficos de Pitágoras à 
moderna teoria da Relatividade de Albert Einstein, que o 
eleva à condição de Quarta Dimensão – o famigerado 
Espaço-Tempo –. Mas, deixando questões complexas 
como proposta a uma leitura de cunho científico, vamos 
ao que realmente interessa no momento, porque a Mãe de 
Jesus não complica nada para nós, apenas nos chama a 
atenção para estarmos mais atentos ao tempo em que 
vivemos. O que de fato importa é o agora, quando 
definiremos todo o nosso futuro baseado naquilo que 
fazemos de bom ou ruim. Ao analisarmos Suas alegações 
a respeito do ano 2036, temos a convicção de que o tempo 
do fim é este em que estamos vivendo; grandes 
definições estão por acontecer e Nossa Senhora, 
preocupada com a nossa perca de tempo em nos 
desviarmos das coisas de Deus, somente nos pede para 
renovarmos nossas esperanças e nos colocarmos 
inteiramente à disposição de Deus. A humanidade está de 
sobreaviso; “o livro está selado, mas estará aberto 
àqueles que estiverem aptos; para o restante estará 
selado”. Prestemos atenção ao tempo, e levemos a sério 
Nossa Senhora. Então! Vamos abrir o Livro, ou deixar a 
oportunidade passar?

Marco Aurélio

Miranda de Assis  recebeu a 102ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Meus filhos queridos!
O ano está findando, e um novo se 
aproxima no horizonte.
Agradeçamos ao Pai Celeste por ter 
criado o tempo que passa e a 
eternidade que não termina nunca.
As esperanças são renovadas, como 
as flores na primavera.
Agradeçamos a Ele pela esperança 
que todos os dias desperta em nós os 
sentimentos de fé, amor e caridade.
Eu desejo vê-los com os corações 
renovados em Cristo; portanto, é 
necessário que levem a sério meus 
conselhos e percebam os meus 
sinais.
Abro a todos vocês o meu amor 
materno, e os abençôo para que se 
coloquem à disposição de Deus.
Tenham confiança no Pai que está no 
Céu.
Construam em seus corações, a cada 
momento que passa, a esperança, 

para a glória do Seu nome.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.139)

Comentário - Nossa Senhora, com o coração aberto para 
nós, fala de paz e de esperança. Pede-nos para termos 
confiança em Deus, para construirmos a esperança em 
nossos corações. Nós, Missionários do Coração 
Imaculado, temos feito de tudo para levar a vocês o que 
pede Nossa Senhora: uma vivência com o Terço e com a 
Eucaristia. Desejamos a todos muita paz e muita 
confiança em Deus, que não nos abandona nunca.

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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Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que 
ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: “O Filho 
do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas, três dias após 
sua morte, ele ressuscitará”. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e 
tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus 
perguntou-lhes: “Que discutíeis pelo caminho?” Eles, porém, ficaram calados, pois pelo 
caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes 
disse: “Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a 
todos!” Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: 
“Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E 
quem me acolher, está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou”.

O Nascimento da Igreja (Mc 9,30-37)

Disse Jesus: “Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no 
meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, 
como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. 
Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria 
seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos 
amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos.
O que vos mando é que vos ameis uns aos outros”.  (Jo 16, 9-13.17) 
Ao observarmos atentamente o que Jesus nos fala no capítulo 16 de João, 
veremos que, quando se fala de amor, amiúde este amor é simples vaidade, uma 
forma de autoafirmação, uma maneira de satisfazer uma necessidade afetiva ou 
uma espécie de compensação de outras carências.
Por isso se pode dizer que, muitas vezes, o amor não é um antídoto contra o 
egoísmo, mas simplesmente a sua superestrutura. Uma pessoa pode ampliar o 
âmbito do eu com tudo aquilo que chama de meu (o meu trabalho, o meu grupo, a 
minha comunidade, a igreja que frequento, os meus amigos, as minhas 
publicações etc.) de tal maneira que o meu fica englobado dentro do eu, como 
mais um círculo na espiral do egocentrismo. E assim quando alguém diz, por 
exemplo, amo o meu trabalho, minha paróquia, está na realidade dizendo: amo 
muito o meu eu, por detrás da minha colocação perante as pessoas.

O amor é nesses casos uma forma transferida de egoísmo, amamos fundamentalmente porque o objeto amado nos 
completa, nos satisfaz, integra-se na nossa personalidade como mais um elemento de realização pessoal. O ser 
querido, mais do que um destino peculiar que é preciso respeitar e fazer crescer, é um simples complemento do eu, e o 
amor, um bom álibi para que o nosso egoísmo se agigante.
Uma pessoa pode transferir o seu narcisismo para uma comunidade ou um grupo de pessoas, quando as encara e trata 
como parte de si mesma, como um objeto de sua propriedade. Neste caso, não concede às pessoas o valor que têm em 
si, mas o valor que têm para ela; pretende, com o amor, a felicidade própria e o próprio esplendor narcisista.

                           Quando se fala de amor
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disse-lhe que ”Se alguém quiser ser o primeiro que seja o Neste Evangelho Jesus fala sobre o nascimento da Igreja. 
ultimo de todos e seja aquele que serve a todos”. Jesus estava 

Jesus atravessava a Galiléia. Galiléia era o ponto que ligava falando que, Se eles traçarem uma linha de várias formas, o 
Jerusalém a uma outra parte de onde vinha muita gente. Ligava primeiro no ponto inicial da linha coloca-se primeiro e, no 
aquele ponto central a uma porção de coisas. Portanto, se Jesus traço do meio daquela linha, é a morte, quer dizer, a Igreja 
atravessou a Galiléia é porque Ele estava vindo daquela parte humana caminha e ela atravessa pela morte e vai dar de cara 
de Jerusalém. Ele estava atravessando todo aquele ponto de com a Igreja divina não é isso? Não tem jeito porque do outro 
convergência, todo aquele ponto de união da Galiléia, mas lado você acerta ou você estraga tudo. 
para estar do outro lado. Jesus não queria que ninguém Então nesse caminhar da Igreja humana nesse ponto de 
soubesse disso, porque ele estava aproveitando esta travessia, convergência do nosso nascimento até a morte, todo mundo 
esse ponto de referência, para falar e ensinar aos discípulos quer ser o primeiro, mas esse primeiro termina na morte, não 
sobre a Sua Igreja. Jesus reservava aquele momento para falar tem jeito, a morte é o ponto de referência onde termina todos os 
com os discípulos e por isso disse-lhes que queria conversar viventes. Então por isso que Jesus falou assim: “Se vocês 
com eles e não queria que ninguém soubesse. Jesus disse-lhes quiserem ser os primeiros, sejam os últimos”. Porque, naquele 
que: “O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos ponto da morte, será o primeiro na vida eterna. É muito fácil de 
homens e eles o matarão, mas três dias após a sua morte ele entender isso! Se você quer ser o primeiro, seja o ultimo aqui 
ressuscitará”. É claro que os apóstolos ficaram preocupados. para você ser o primeiro na linha de convergência da Igreja 
Que idéia é essa do Cristo? Quem é esse Filho do Homem que Divina. Você nasce, você quer ser o primeiro, não fica 
vai ser morto e três dias depois vai ressuscitar? preocupado, seja o primeiro na hora da morte que, às vezes, 
Esta atitude daqueles homens mostrava a Igreja que estava sairá como o primeiro na igreja Divina, é isso que Jesus esta 
começando, estava verde e não estava conseguindo entender falando. 
nada, ainda. Por isso que Jesus pediu que não queria muita Em seguida, Jesus pegou uma criança no meio deles, quer 
gente com ele, queria conversar em particular com os dizer, pegou a Igreja pequenininha nascendo no meio deles, 
discípulos. O choque de pensamentos entre o humano e o colocou-a no colo e, abraçando-a, fala assim: “Quem acolher 
Divino foi esse: como entender que o Filho do Homem vai ser em meu nome uma dessas crianças é a mim que está 
entregue, eles o matarão, mas três dias depois o terão de volta? acolhendo”.  Se vocês acolherem essa Igreja que está 
É claro, a Igreja, que estava nascendo não entendeu. nascendo no meio de vocês, é a mim que estão acolhendo. E 
Eles chegaram em Cafarnaum. Estando em casa (interessante, depois ele completa: “Quem acolher esta criança, esta 
Marcos é o único a colocar no evangelho que Jesus fala assim) acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou”. Jesus, aqui, 
quer dizer, no Céu, estando no Céu, três dias depois. Olha só nos dá a característica da Igreja nascendo.
como Jesus jogou a coisa prontinha para eles, o Filho do Nesta parte do Evangelho de Marcos é Jesus falando sobre a 
Homem vai ser entregue, eles o matarão, três dias depois Igreja nascente e mostrando como devemos agir. Nessa linha 
ressuscitará. Depois estando no céu, quer dizer, estando em do meio da morte se você é o primeiro, até lá você será o 
casa, quer dizer, Jesus, já no Divino, já naquela estrutura toda último. Seja o último aqui, para ser o primeiro lá, porque o 
colocada como divino, Ele pergunta a Igreja: O que vocês Divino vem ao contrario do humano. Ele vem contra a morte. 
estão discutindo? Isso é terrível! Se nós quisermos entender Nós primeiro precisamos morrer para iniciar uma vida, você 
bem tudo isso vamos ver o Cristo Divinizado, o Cristo não inicia primeiro se você for o primeiro no início. Se você é o 
Glorioso dizendo: - O que vocês estão discutindo? Quer dizer primeiro no início como que você vai chegar a ser primeiro na 
que vocês, Igreja, estão discutindo comigo Divino, que hora da morte! Você terá que fazer o contraria, seja o último, 
conheço tudo! Percebo e sei muito bem o que vocês estão nascendo primeiro aqui, que aí, você poderá ser o primeiro lá, 
falando! Ali, naquele momento, eles estavam discutindo uma caso contrário, não tem jeito. É muito simples este Evangelho, 
coisa crucial na Igreja de hoje, quem é a maior, a Igreja basta observar direitinho o que Jesus está falando sobre o 
humana? nascimento da Igreja. Quem acolher esta criança, quem 
Jesus fez essa pergunta a eles e continua fazendo a mesma acolher isto que estou falando, estará me acolhendo. E quem 
pergunta à Igreja hoje: - O que vocês estão discutindo? Eles acolher dessa forma estará acolhendo a meu Pai que esta no 
responderam: - Nós estamos discutindo quem é o maior na céu. 
Igreja, quem é o Bispo, quem é o Cardeal quem é o padre, Jesus está colocando muito claro aqui, que nós temos que 
quem é o sacristão, quem reza Ave-Maria, quem não reza! respeitar e entender a Igreja divina, a Igreja humana, enfim 
Quem defende a Eucaristia, quem não defende! É isso que toda Igreja.
estamos discutindo. Nós queremos saber qual o nosso lugar na 
Igreja humana. 
Jesus sentou-se, chamou os doze, quer dizer, chamou a Igreja e 

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, em 21 /02/2006)


