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No dia 17-06-2013, Maura de Azevedo recebeu em sua 
casa a visita de Nossa Senhora. Neste caminhar da Obra 
Missionária, desde os primeiros diálogos de Nossa 
Senhora com Raymundo Lopes até os dias de hoje, 
quanto avanço espiritual o Céu nos propiciou; quantos 
paradigmas equivocados foram desterrados no que diz 
respeito às visitas de Nossa Senhora à terra; quantos 
muros da intolerância religiosa foram e estão sendo 
derrubados, preparando-nos para mais breve 
entendimento das coisas espirituais. E nesse processo de 
reaprender a caminhar, tendo Nossa Senhora como a Mãe 
que nos guia neste engatinhar da fé, vemos que, por mais 
que tentamos compreender a lógica Divina, estamos 
muito aquém do verdadeiro entendimento que nos 
libertará da ignorância espiritual. Porque, primeiro, 
temos que nos libertar de grilhões que nos impedem de 
alçar voo ao infinito – verdadeiras algemas psicológicas 
que nos foram impostas durante séculos de domínio das 
trevas – e isto só será feito através da nossa vontade, 
fazendo uso da fé, caridade e esperança; tendo como base 
o Evangelho do Cristo – maior tratado de Pura ciência do 
Irrepresentável, onde aqueles que desenvolvem os olhos 
do espírito, descobrirão joias de inestimável valor. Nas 
entrelinhas, escondidas aos soberbos, encontra-se a 
fórmula perfeita da vida eterna – acessível aos corações 
simples, mas inalcançável aos que se intitulam sábios e 
entendidos.

Marco Aurélio

Abandonem-se ao comando do 

Espírito Santo
Terça-feira, 28 de maio de 1996

Meus queridos filhos, a paz esteja 
com vocês!
Assim como Jesus me enviou à terra, 
Eu os envio, para levarem a todos as 
minhas mensagens.
Tenham espírito missionário, isentos 
do medo, porque o Espírito Santo 
sopra sobre vocês, para que possam 
discernir como colocá-las no tempo e 
no local exato.
É necessário que vivam em 
comunhão com o Cristo Jesus e sua 
Igreja, e recebam minhas palavras, 
sem a confusão que hoje reina no 
mundo.
Abandonem-se ao comando do 
Espírito Santo, e façam florir na terra 

a verdade contida nas palavras de Jesus.
Façam-se discípulos da paz, porque Jesus está no meio de 
vocês.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.222)

Comentário: É a primeira vez que Nossa Senhora transmite 

sua mensagem, a Raymundo, fora do país. Ela manifestava 

uma alegria enorme, como o vidente nunca viu. Começou 

dizendo: “São 0:30 hora no Brasil (…) Este momento estava 

na mente de Deus desde o começo. Há 2000 anos aguardo por 

este dia”. Antes de dar início à mensagem, Nossa Senhora 

falou com Raymundo cerca de 40 minutos, fato inédito nesta 

Obra. Também pediu aos presentes que cantassem, e ela 

cantou junto, jubilante de alegria.

Maura de Azevedo recebeu a 106ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 18 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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O Pensamento de Jesus - (Mt 5,43-48)

A violência vem tomando conta de nosso país. A 
quantidade de assaltos, agressões e homicídios 
vem registrando recordes a cada final de semana. 
Tudo mostra que estamos nos embrutecendo, 
tornando-nos cada vez mais violentos. E a 
violência cresce ainda mais entre os jovens, que 
são ao mesmo tempo agressores cruéis e vítimas 
prediletas do nosso dia a dia, especialmente nas 
grandes cidades. Não é preciso ser cientista ou 
pedagogo ou psicólogo para perceber que toda 
essa violência é apenas sintoma de um problema 
ainda mais grave; é apenas a face visível de 
grandes falhas na formação moral de nossa 
sociedade e principalmente de nossos jovens. E 
essas falhas começam com pais separados que 

empurram a responsabilidade para a escola, passam por professores desmotivados, se reforçam nas programações 
das TVs, verdadeiras babás eletrônicas, nas mães e pais cada vez mais atarefados e ausentes.
É fácil para qualquer pessoa constatar que de tudo o que se vê na TV de 20 a 30 por cento é lixo inútil, em nada 
contribui para melhorar a nossa vida, nossa consciência ou nossa percepção do mundo, mas que entretanto 
também não causa maiores danos. O pior são os outros 50 por cento, ou talvez 60 por cento, da programação que 
equivale a lixo tóxico, polui e degrada nossas mentes com tudo o que não deveria ser mostrado, e nos horários mais 
impróprios, cenas de sexo quase explícito em novelas da tarde, programas de variedade que só mostram o pior do 
ser humano, indo desde casos de adultério, aos borbotões, às aberrações genéticas, programas que mostram a 
violência nua e crua, verdadeira ou fictícia, seja em programas de jornalismo que apresentam crimes com riquezas 
impressionantes de detalhes, tornando-se verdadeiros tele-cursos do crime, seja em filmes, sempre vazios, onde a 
violência é muita e sempre gratuita.

Violência

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Vós ouvistes o 
que foi dito: 'Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo!' Eu, 
porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e rezai  por aqueles 
que vos perseguem! Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que 
está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz 
cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente 
aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de 
impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os 
vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não 
fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai 
celeste é perfeito”.
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Jesus proferiu Seu discurso com a intenção de nos ensinar, mais profundamente, a doutrina divina. Ele disse: 
"Vós ouvistes o que foi dito: 'amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo'. Eu, porém, vos digo: amai os vossos 
inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem".
Quando Jesus fala: "Ouvistes o que foi dito aos antigos", referia-se ao passado; e quando diz: "Tendes ouvido", 
dirigia-se ao presente. Podemos concluir, então, que estas palavras se reportam ao Antigo e ao Novo Testamento.
Ao mencionar a Lei do Antigo Testamento, Ele diz: "Aquele que violar um só destes mandamentos e ensinar os 
homens a fazerem o mesmo, será o menor no Reino dos Céus.
Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no Reino dos Céus." Quanto à justiça, alerta: "Se a 
vossa justiça não for maior que a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no Reino dos Céus." E, "Quem 
observa a Lei e, por fraqueza humana, a escuta errada, está violando a Lei."
Jesus dividiu este Evangelho em duas partes.
Na primeira diz: "Eu não vim abolir a Lei e sim aperfeiçoá-la".
Os fariseus estavam transmitindo errado o que aprenderam corretamente. Nesse caso, seriam os menores no 
Reino de Deus. Quando fala: "Até que passem o Céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da 
Lei", Ele quis dizer que nada, nem um i, nem uma vírgula da Lei serão mudados.
Na segunda parte, Jesus se refere àqueles que escutam e ensinam o que é certo; estes serão considerados grandes 
no Reino de Deus.
A ideia de amar o próximo e odiar o inimigo é uma deturpação da Lei, pois uma coisa é odiar o erro, a maldade, o 
pecado, outra é odiar a pessoa; a ela devemos desejar a conversão, por se tratar igualmente de uma criatura de 
Deus. Por isso, Jesus explicou que o inimigo é o seu próximo com os mesmos direitos e oportunidades. "O Pai que 
está nos Céus faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos." Portanto, 
devemos fazer somente o bem.
"Sede perfeitos como o Pai é perfeito". "Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que for além disto vem do 
Maligno".
Lucas (6,24) compreendeu que o "Ai de vós", que Jesus falou, é bem mais do que dizer:
cuidado, sejam prudentes! Cuidado com as conseqüências. É, portanto, uma advertência.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes,extraído do livro "Código Jesus", p.81-82)



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.

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.

 Sagrada Família

De: R$ 180,00 Por: R$ 160,00

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

Descrição do Produto: 

Ÿ Marmorizado com resina 
Ÿ  Peso aproximado: 2,600Kg
Ÿ  Altura: 41cm
Ÿ  Largura: 24cm
Ÿ  Espessura: 7cm 
Ÿ
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(…)

Raymundo Lopes: Senhora, (…) tem mais alguma coisa para me dizer?
Nossa Senhora: O Céu lhe mandará ajuda para entender o Evangelho, você crescerá muito 
depois destas (minhas) visitas e ficará, aos poucos, conhecido por muita gente. Você não é 

1
conhecido no Céu por seu nome. No Céu você tem outro nome , depois isto ficará claro. 
Aos poucos, procure falar pouco sobre estas minhas aparições a você, e fale mais sobre o 
que irá aprender do Evangelho.
Jesus quer que você seja aquele que irá anunciar a sua vinda. Isto é o mais importante. 
Depois da morte deste Papa (João Paulo II), procure intensificar mais esse propósito e 

2anuncie a vinda de Jesus. (…) Você está preocupado com aprovação humana , e Eu estou 
preocupada para que a Igreja receba Jesus, sem sofrimentos. O Diabo irá rondá-lo sem 

3trégua. Procure na espiritualidade beneditina  forças para lutar contra essa investida. O 
grupo que lhe ajuda irá crescer com o tempo. Estarei sempre presente para ajudá-lo.

1- Seu nome no Céu é Daniel, como depois a Mãe de Deus lhe explicou, no diálogo de 26/03/2004:
“– Senhora, com todo o respeito que lhe devo, por que me chama de Daniel, se nunca fez isto antes?
– Porque a partir de agora é necessário este procedimento; se o chamarmos com este nome, o príncipe deste mundo 
não terá acesso a você.”
2- Refere-se à preocupação do Raymundo quanto à aprovação, pela Igreja, destas revelações celestes a ele.
3- Bênção de São Bento, posteriormente introduzida no Momento Missionário, realizado toda terça-feira, às 19:30 
horas, na Capela Theotókos.  

(Trecho extraído do livro O Terceiro Segredo - A Vinda de Jesus, pág. 44) 

Jesus quer que você seja aquele que irá anunciar a Sua vinda


