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No dia 31-05-2013, Daniel José recebeu em sua casa a 
visita de Nossa Senhora -  dia dedicado à visita de Maria a 
sua prima Isabel. Como naqueles dias, Nossa Senhora 
vem nos visitar e trazer Jesus para co-habitar entre nós 
mais uma vez na história, dar fim à iniquidade, 
reestabelecer a paz e restaurar o Templo do nosso 
espírito. É que em certas épocas, a humanidade chega a 
tal grau de maldade que começa a ficar impraticável 
qualquer ato de bondade com o próximo; a Criação fica 
ameaçada e o progresso espiritual é estagnado. É quando, 
impelido pelo Espírito de Deus, Jesus desce do seu Reino 
de glória através de Céus cada vez mais densos e aparece 
em nosso mundo impregnado pela lama do pecado, para 
por ordem na casa e fazer a faxina necessária para que 
Sua Obra prossiga em sua perfeição, assim como foi no 
princípio e será para sempre. Nossa Senhora nos visita e 
está para dar a Luz mais uma vez, e quem somos nós para 
receber a Tua visita... Mas se somos alvos de tão grande 
graça, então possamos, assim como Isabel, saldá-la: 
'Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu 
ventre'; seja bem vindo Jesus, seja bem vinda doce e 
serena Senhora, nosso espírito aguarda-vos com 
ansiedade, amém!

Marco Aurélio

Magnificat
Terça-feira, 20 de dezembro de 1994

Meus amados filhos!
Estamos vivendo o Advento, que é a 
preparação para a celebração da vinda de 
Jesus à Terra. Esse acontecimento, meus 
queridos, foi de tal grandiosidade, que 
Deus o preparou durante séculos. A minha 
morte para as coisas terrenas, diante de 
tanto amor misericordioso, ainda 
repercute em todo o mundo, e minha alma 
vive, por isso, na eternidade. Agora, o 
meu espírito, em alegria, canta louvores 
ao Senhor, incessantemente, porque Ele 
percebeu, na minha pequenez, a condição 

de serva à Tua Obra Redentora. Por tudo isto, diante do 
Senhor, por Tua graça, fui e sou declarada Bem-
Aventurada por todas as gerações. Coisas maravilhosas 
foram feitas em mim, para a glória do Senhor; por isso, 
Santo, Santo é o Teu nome.
Peço, então, o olhar misericordioso do Altíssimo para 
todos que O louvam e O adoram:
Exerce então, Senhor, a Tua força, para elevar a humil-
dade e aniquilar a arrogância. Enche, Senhor, de coisas 
boas os corações famintos de Tua presença, para que os 
ricos de coisas da terra tenham consciência da pobreza 
de espírito em que vivem e percebam o Teu afastamento. 
Toma, Senhor, o Teu povo e cobre-o com a Tua graça, 
conforme nos prometeste. Senhor, faz prevalecer a Tua 
vontade em toda a terra, para a glória do Teu nome. Que 
o Espírito de Deus venha sobre a humanidade, cobrindo-
a com a Tua sombra, para que Jesus seja concebido, 
neste Natal, em todos os corações que O esperam.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.138)

Daniel José recebeu a 104ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 04 de junho 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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Deus quer escutar a voz que brota do coração, quando falamos com Ele

(Mc 12,13-17)

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.

Certo dia, pela tarde, na capela em minha casa, meditando sobre a presença do Espírito 
Santo na Igreja e sobre a profusão de seus dons sobre ela, comecei a repassar os nomes dos 
missionários para rezar por eles, pedindo ao Espírito Santo que me permitisse descobrir os 
dons que Ele lhes havia concedido para enriquecer a Igreja. Esta prática converteu-se num 
hábito diário em minha vida, e, pouco a pouco, comecei a descobrir a maravilhosa riqueza 
dos meus queridos amigos. Adorando o Espírito Santo presente neles com seus dons e graças, 
começou a crescer em mim o respeito e amor por cada um deles. Até nos mais problemáticos 
encontrei metais preciosos, como os que encontramos nas profundas galerias de mineração, e 
senti-me obrigado a abrir caminhos para que esses dons estivessem a serviço de Nossa 
Senhora. Garanto-lhes que meu relacionamento com eles mudou totalmente. Como 
comandante de um grupo que cresce cada vez mais, não posso ser um exemplo para a Igreja 
sem amor verdadeiro a estes Missionários.

Perdoem-me esta humilde confidência II

Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns 
partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. 
Quando chegaram, disseram a Jesus: “Mestre, sabemos que tu és 
verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas 
para as aparências do homem, mas ensinas, com verdade, o caminho 
de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? 
Devemos pagar ou não?” Jesus percebeu a hipocrisia deles e 
respondeu: “Por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que eu 
a veja”. Eles levaram a moeda, e Jesus perguntou: “De quem é a 
figura e a inscrição que estão nessa moeda?” eles responderam: “De 
César”. Então Jesus disse: “Daí, pois, a César o que é de César, e a 
Deus o que é de Deus”. E eles ficaram admirados com Jesus.



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

Jesus encontrava-se em constante atrito com o poder daquela época. De um lado estavam os judeus, que queriam a ruína dos 
romanos e por outro lado estavam os romanos desejando a ruína dos judeus. Jesus não estava ali para agradar aos judeus, nem aos 
romanos, a missão d'Ele, naquele momento, era cuidar do Reino de Deus.
Os judeus estavam no auge do aperfeiçoamento da religião e para a sua estruturação estabeleceram uma grande quantidade de 
regras e normas, que acabaram se tornando enfadonhas e até impossíveis de se cumprir. Por isto que Jesus disse que eles 
colocavam um fardo no ombro do outro e nos próprios ombros eles não colocavam nada.
Jesus estava tentando ensinar para aquele povo que não era necessário nada daquilo que eles estavam exigindo. Foi neste clima 
que Ele tentava mostrar aos judeus e aos romanos o que era o Reino de Deus. Deus estava ali lendo o coração das pessoas e 
querendo falar com todas elas: Ele estava preocupado era com o coração das pessoas. Por isto que certa vez Ele pediu: “Escutai a 
voz que brota do meu coração, pedindo a tua atenção”. Ele estava convivendo com uma sociedade que esperava um Messias 
dominador, aquele que iria enfrentar o poder romano.
Era muito importante para os judeus saber de que lado Jesus estava, se era do lado deles ou do lado dos romanos. Eles queriam 
que Jesus tomasse uma posição, pois esperavam um Messias político que fosse defendê-los. Por isto que Jesus, o Verbo 
Encarnado, viu que, ao fazerem a ele aquela pergunta, estavam armando-lhe um laço.
A resposta de Jesus, com aquela sabedoria divina pode ser explicada como se Ele dissesse: “Eu não estou aqui para falar com 
vocês sobre impostos, não é esta a minha preocupação, não estou aqui para liderar greves e nem fazer apologia sobre impostos. 
Eu estou aqui falando com vocês do Reino de Deus, desejo falar no coração de cada um, descer às profundezas de toda esta 
hipocrisia! Se querem colocar as coisas desta maneira, me respondam: de quem é esta moeda com a qual estão preocupados? É de 
César? A resposta é simples: 'Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus', quer dizer, então paguem a César os 
impostos, deem a ele o que é dele. A minha preocupação não é o social, não é colocar vocês em situações que os levem a esquecer 
do caminho do Reino de Deus. Vocês são escravos de César, se deixaram vencer por ele, então, que se paguem os impostos àquele 
que os domina.”
Mas Deus não está preocupado com os impostos, Ele está querendo é escutar a voz que brota do coração de vocês, temos que dar a 
Deus o que realmente é de Deus. Procurem evitar misturar as coisas. Procurem não usar daquilo que é de Deus para criarem 
situações políticas e sociais enganosas. 
A religião não deve se colocar impassível diante de tantas situações desagradáveis e desonrosas que presenciamos, todos os dias, 
na vida do ser humano. Compete a cada um de nós, particularmente, dar solução dos problemas que afligem o homem. Mas a 
resposta de Jesus está nos dizendo que devemos separar as coisas, que devemos participar, atuar naquilo que é de Deus e naquilo 
que é dos homens. Quando estivermos diante de Deus, queremos estar realmente de coração aberto diante de Deus. E quando 
estivermos resolvendo as situações diante de César (dos homens) que sejam realmente diante dos homens. Se soubermos manter 
o nosso coração aberto diante de Deus naturalmente estaremos com Deus no coração, resolvendo as situações diante dos homens.
Nossas atividades sociais, benevolências e interesses sociais não se enquadram naqueles momentos em que estivermos em 
adoração, desejando que a voz que Deus escuta seja realmente aquela que brota do nosso coração. Aquilo que é de Deus é para 
Deus, não se igualam à moeda nenhuma, a nenhum imposto. 
Deus, quando desceu a terra, se encarnou, fez verbo não estava querendo nos dar amostra de condições sociais, mas sim de amor. 
Jesus fala de caridade, mas uma caridade com virtude, um outro tipo de caridade, a caridade do espírito, a caridade de gostar, de 
planejar a esperança, a caridade de mostrar as pessoas o reino de Deus. Jesus não fala desta ação de pegar um prato de feijão e 
distribuir todos os dias para os pobres, ou levar para um pobre, isto não é caridade, é uma obrigação do governo. Para esta 
caridade há sempre quem plante o feijão, colha, cozinhe e distribua. Isto pode ser feito por qualquer um, que o pratica, sem 
compromisso, e pode deixar de ser feita a qualquer hora. A caridade mais difícil é aquela que brota realmente do coração e que 
permanece como um dom, uma virtude, um desejo de fazer cumprir o primeiro mandamento.
Ao explicarem este Evangelho, muitas vezes, atribuem esta frase de Jesus: “Daí, pois a César o que é de César e a Deus o que é de 
Deus” às desavenças e descuidos sociais. Nenhum dos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que narraram esta passagem, 
quiseram dizer isto. Todos eles estavam dizendo para não se preocuparem com as coisas sociais, quando estiverem falando com 
Deus, pois Deus quer saber o que está se passando em nosso coração, Ele conhece cada um pelo coração. As ações, atividades, 
atitudes sociais, nem sempre expressam o que revela o coração. 
É disto que este Evangelho está falando. Dê a Deus aquilo que pertence a Deus, aquilo que está no âmago de seu coração, aquilo 
que brota do seu íntimo. Não misture o Reino de Deus com aquele gesto que faz você pegar o seu prato de feijão e dá-lo ao pobre, 
isto é, dar a César o que é de César; cumpre aquilo que é sua obrigação social, não naquele momento da linha direta com Deus, dai 
a Deus o que é de Deus.
“E admiravam-se d'Ele”. Os evangelistas quiseram dizer que Jesus realmente sabia o que era de César e o que era de Deus.
(Explicação do Evangelho realizada por Raymundo Lopes)



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

Redação

Rua Alagoas, 1460 - sala 904 – Savassi – CEP 30130-160
Fone: (31) 3225-4067 / 3225-4688
Belo Horizonte – MG
E-mail: redação@espacomissionario.com.br 

Administração
Jornalista responsável: Vicente Sanches
Editor: Raymundo Lopes
Redator: Marco Aurélio e Gilmar Dias
Revisor: Francisco Lembi 
Diagramação: Rodrigo Dune
Imagens: Rodrigo Dune e Marco Aurélio

Origem da Celebração
A celebração teve origem em 1243, em Liège, na Bélgica, no 
século XIII, quando a freira Juliana de Cornion teria tido visões 
de Cristo demonstrando-lhe desejo de que o mistério da 
Eucaristia fosse celebrado com destaque.
Em 1264, o Papa Urbano IV através da Bula Papal 
"Trasnsiturus de hoc mundo", estendeu a festa para toda a 
Igreja, pedindo a São Tomás de Aquino que preparasse as 
leituras e textos litúrgicos que, até hoje, são usados durante a 
celebração. Compôs o hino “Lauda Sion Salvatorem” (Louva, 
ó Sião, o Salvador), ainda hoje usado e cantado nas liturgias do Nesta quinta-feira, 30, a Igreja Católica, em todo o mundo, 
dia pelos mais de 400 mil sacerdotes nos cinco continentes.comemora o dia de Corpus Christi. Nome que vem do latim e 
A procissão com a Hóstia consagrada conduzida em um significa “Corpo de Cristo”.
ostensório é datada de 1274. Foi na época barroca, contudo, A festa de Corpus Christi tem por objetivo celebrar 
que ela se tornou um grande cortejo de ação de graças.solenemente o mistério da Eucaristia - o Sacramento do Corpo 
No Brasil, a festa passou a integrar o calendário religioso de e do Sangue de Jesus Cristo. 
Brasília, em 1961, quando uma pequena procissão saiu da Acontece sempre em uma quinta-feira, em alusão à Quinta-
Igreja de madeira de Santo Antônio e seguiu até a Igrejinha de feira Santa, quando se deu a instituição deste sacramento. 
Nossa Senhora de Fátima. A tradição de enfeitar as ruas surgiu Durante a última ceia de Jesus com seus apóstolos, Ele mandou 
em Ouro Preto, cidade histórica do interior de Minas Gerais.que celebrassem Sua lembrança comendo o pão e bebendo o 
A celebração de Corpus Christi consta de uma missa, procissão vinho que se transformariam em seu Corpo e Sangue.
e adoração ao Santíssimo Sacramento."O que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida 
A procissão lembra a caminhada do povo de Deus, que é eterna e, eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne 
peregrino, em busca da Terra Prometida. No Antigo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente 
Testamento esse povo foi alimentado com maná, no deserto. bebida. O que come a minha carne e bebe o meu sangue 
Hoje, ele é alimentado com o próprio Corpo de Cristo.permanece em mim e eu nele. O que come deste pão viverá 
Durante a Missa o celebrante consagra duas hóstias: uma é eternamente" (Jo 6, 55 - 59).
consumida e a outra, apresentada aos fiéis para adoração. Essa Através da Eucaristia, Jesus nos mostra que está presente ao 
hóstia permanece no meio da comunidade, como sinal da nosso lado, e se faz alimento para nos dar força para continuar. 
presença de Cristo vivo no coração de sua Igreja.Jesus nos comunica seu amor e se entrega por nós.

discernimento.
Pai amado, livra-me da intranquilidade, dando-me a paz que 
provém do Céu que criaste para me receber na eternidade.
Pai amado, livra-me da aridez, dando-me a capacidade de 
perceber a doçura de Teu olhar em toda a cria-ção, e ver que Tu 
estás presente em todos os atos de minha vida.
Pai amado, livra-me da cegueira de espírito, fazendo-me 
enxergar, dentro de mim, Tua imagem e semelhança, 
respeitando por isso meus irmãos.
Pai amado, livra-me do perigo de Teu afastamento, por estar 
em pecado, abraçando a iniquidade.Pai amado, o meu nada está diante de Teu poder pedindo a 
Pai amado, o meu nada, agradecido, se prostra a Teus pés, 

misericórdia de Tua presença. adorando Tua preciosa presença nesta pequenina hóstia, e Te 
Pai amado, livra-me da discórdia, dando-me a capacidade de dá toda a minha sujeira, para que a lave em Teu precioso 
amar. Sangue. Amém.
Pai amado, livra-me da ignorância, dando-me a sabedoria e o 

Oração de Corpus Christi


