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No dia 24-06-2013, Jair Graciano recebeu em sua casa a 
visita de Nossa Senhora. Jesus nos deixou um tratado de 
como devemos proceder perante a vida. Quando Ele 
falava, deixava uma lição para o Tempo e para a História. 
Em grande parte do Evangelho, Jesus está falando de Sua 
Mãe e de como Ela irá protagonizar, mais uma vez, a Sua 
segunda vinda no Final dos Tempos. Mas era uma 
linguagem em código para que, num futuro remoto, 
numa terra distante, no seio de um povo que não O 
conhecia, quando a 'vinha' estivesse madura, uma pessoa 
escolhida por Nossa Senhora pudesse entender e repassar 
à humanidade o seu significado, dando um alerta à Igreja 
e à humanidade com os sinais de Sua segunda vinda; 
fazendo, assim, valer o Seu poder, vindo sobre as águas 
tempestuosas dos Finais dos Tempos e acalmando toda 
tempestade promovida pelo materialismo. Quando os 
céticos acordarem, “já não haverá mais tempo! Nos dias 
da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, vai-
se realizar o plano secreto de Deus, que Ele anunciou aos 
seus servos, os profetas” (Ap 10,6-7). Depois de aberto o 
Livro de Memórias, seremos, enfim, dotados com a plena 
capacidade do pensamento puro e, então, teremos 
finalmente contato com Jesus, para que Ele faça conosco 
o que foi designado desde o princípio: sermos perfeitos 
como o Pai é perfeito.

Marco Aurélio

Faço do meu Céu um peregrinar sobre a terra
Terça-feira, 21 de dezembro de 1993

Meus caros e amados filhos!
Desejo falar-lhes sobre a glória, palavra 
que ultrapassa qualquer conhecimento 
que vocês têm sobre o seu verdadeiro 
significado, quando direcionado à luta 
do espírito em descobrir Deus em suas 
vidas.
Meus queridos, Jesus, ao referir-se à 
glória do Pai, antecipa para vocês a luz 
em seu estado mais puro, nascida da 
força criadora de todas as coisas. E é 
para esta luz que Ele quer nosso retorno; 
por isso veio ao mundo, como o anúncio 
da caminhada de volta da humanidade 
ao Jardim do Éden, purificada por uma 
entrega total ao Pai Celeste, em 

obediência à Sua vontade.
A glória, em seu conteúdo mais simples, somente poderá 
ser explicada a vocês através da esperança do retorno ao 
convívio com o Paraíso, isto é, com Deus nos seus Anjos 
e nos seus Santos.
Meditem, meus filhos, o anúncio da Boa Nova contido 
nos mistérios gloriosos e conquistem o Céu, através da 
vitória de Cristo sobre as coisas da terra.
Primeiro Mistério
Ressurgir significa também nascer de novo.
É esta minha mensagem para vocês neste ano que finda, 
já apontando no horizonte um outro que deveria ser 
renascido da esperança, se sobre vocês perdurasse a 
prática do amor ensinado por Jesus.
Ressuscitem em espírito, meus filhos, para que Eu possa 
guiá-los ao Céu, e para isto basta negar-se, 
definitivamente, de participar do banquete venenoso e 
mortal do pecado.

Jair Graciano recebeu a 107ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 25 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

(continua na próxima página)
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Os quatro modos de agir diante de Deus - (Mt 7,6.12-14)

O Livro Uma voz que fala aos meus ouvidos

Durante quatro anos, recebi mensagens de Nossa Senhora, nas madrugadas das 
terças-feiras. Não psicografava. Não a via. Eu a ouvia falar e ia escrevendo. Não 
era algo forçado, mas de livre espontânea vontade. Eu sentia que poderia parar de 
escrever, se quisesse.
Ela chegava sempre depois da meia-noite, precedida por um coral angélico que 
cantava uma suave e agradável melodia, e começava  dizendo:
“Raymundo, boa-noite! Podemos escrever?” 
Com muito amor, ditou a Raymundo Lopes nas  terças-feiras, de fevereiro de 
1993 a fevereiro de 1997. Foram 221 diálogos compondo um contundente apelo 
à conversão e um forte alerta para os riscos que a Igreja e a humanidade correm 
nestes “tempos decisivos”, quanto vemos abater sobre a terra a “tempestade 
promovida pelos ventos do materialismo e da apostasia”, diante de uma 
humanidade flagelada por tantas misérias.
Departamento de vendas:
Telefone: (31) 3225-4067
www.shopmci.com.br
Parcelamos em até 12x no cartão de crédito conforme o Pagseguro.

 Segundo Mistério
Levar com Ele todas as almas ao Céu, este é o desejo de meu Filho. Por uma vontade misericordiosa de Deus, Sua 
palavra foi empenhada em favor da salvação de todos vocês. Quando os vejo em sentido contrário, meu Coração se 
enche de dor e, aflita, faço meu apelo à conversão ecoar em todo o mundo.
Terceiro Mistério
O Pentecostes acontece agora em todos os cantos da terra, como um alerta à humanidade, para que se convertam 
através do discernimento.
O maior dos sábios é aquele que reconhece, em primeiro lugar, sua pequenez diante de tanta sabedoria, provinda do 
Espírito de Deus sobre os homens, nos conduzindo segundo Sua vontade e, humildemente, se deixa levar por ela.
Muitos são os que conhecem a Palavra de Deus, poucos são os sábios.
Quarto Mistério
Faço do meu Céu um peregrinar sobre a terra, até que estes tempos terminem. Faço deste caminho um ato de amor por 
vocês. Adoto-os e, como Mãe, os quero comigo na bem-aventurança.
Quinto Mistério
Sobre minha cabeça pesa a coroa do sofrimento, vendo tantos de vocês vassalos do reino deste mundo, entregues ao 
serviço da perversão e do desvio das coisas naturais, criadas e instituídas por Deus como Lei, para levá-los à felicidade. 
Um grande mal hoje os flagela e, devido à não observância desses princípios, nem a Igreja está poupada.
Meus queridos e amados filhos, fiquem atentos aos apelos de Jesus e rezem pela Igreja. Que o Natal inspire o nascer de 
novo, em cada um de vocês, do espírito cristão, puro e isento de manchas.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.75)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Não deis aos cães as coisas santas, 
nem atireis vossas pérolas aos porcos; para que eles não as pisem com o pés e, 
voltando-se contra vós, vos despedacem.

Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a 
Lei e os Profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o 
caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele! Como é estreita a 
porta e apertado o caminho que leva à vida! E são poucos os que o encontram”!
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N o faz, pois daí decorrerá o que há de receber. esta passagem, Jesus nos mostra quatro modos de agir 
Recordemos Mt 6,1 .3: "Guardai-vos de praticar a vossa 

diante de Deus: saber dar, saber pedir, saber receber e 
justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Se 

saber escolher. O Evangelho não são palavras soltas, sem 
o fizerdes, não recebereis a recompensa do vosso Pai que 

nexo, ou apenas uma história moral. O Evangelho é a 
está nos céus. Quando deres uma esmola, não saiba a tua 

revelação divina. Nele se encerra um ensinamento 
mão esquerda o que faz a tua direita." Não troquemos a 

perfeito. Jesus esconde em Suas palavras um sentido 
recompensa celeste pela terrena. Aquele que souber dar, 

divino de vida. Saber dar – Ninguém dá o que não tem. 
saberá receber. São Francisco discerniu muito bem isto. 

Tendo, não de-ve dar à pessoa errada. "Não deis aos cães 
Saber escolher – Este reino da matéria em que vivemos é 

o que é santo, nem atireis aos porcos as vossas pérolas".
a porta larga, é aquela opção que fazemos e que parece 

Falar das coisas de Deus, levar as palavras de Jesus é 
mais vantajosa aos olhos da matéria. Quando Adão e Eva 

muito sério. Devemos saber como e a quem falar.
fizeram-na, pecaram contra Deus, lhes fora oferecido 

Temos como exemplo Jesus diante de Pilatos. Qualquer 
serem como Deus, ter o conhecimento do bem e do mal. 

resposta que lhe desse seria algo sagrado que, naquele 
Foi a porta larga da matéria que se abriu para eles. A 

momento, se voltaria contra Ele. Seria a Sua defesa diante 
soberba falou mais alto. Obedecer a Deus tornou-se 

de pessoas sem espiritualidade e numa hora em que não 
então difícil. O Reino de Deus é diferente, não está no 

devia ser perdoado, pois a profecia se cumpriria ali, era 
plano da matéria, mas do espírito. Se ficarmos sempre 

um momento decisivo para a história da salvação, que se 
voltados para as portas largas da matéria, que nos levam 

consumaria na Sua condenação e morte de cruz. Então 
aos prazeres do mundo, será difícil entender o outro lado. 

Ele se calou e deixou que agissem, para que se com-
Jesus nos fala que a porta é estreita, porque é através dela 

pletasse a salvação. Jesus não deu a Pilatos o sagrado.
que vamos entender as coisas do espírito. E isto não é 

Saber dar o que é santo, saber discernir é importante em 
fácil. Jesus coloca todas as coisas "meio brandas" sob a 

nossa vida. Não devemos dar as coisas de Deus a pessoas 
capa moral, mas que têm uma espiritualidade fora do 

despreparadas para recebê-las, porque irão entendê-la de 
comum, divina! Só mesmo os bem-aventurados sentem 

outra forma, voltarão contra nós e farão com que a 
que o progresso na vida espiritual passa por aquela 

vontade de Deus não se realize em nossa pessoa. Não se
"porta estreita". Esta é a doutrina dos dois caminhos – o 

deve levar uma doutrina preciosa e santa a pessoas 
do bem e o do mal – entre os quais o homem deve 

sabidamente incapazes de apreciá-la e que poderiam 
escolher. A espiritualidade não caminha com a 

fazer mau uso dela. Saber pedir – "Pedi e vos será dado, 
materialidade, são dimensões opostas; por isso não é 

buscai e achareis; batei e vos será aberto". Saber pedir é 
reconhecida e valorizada pelo mundo, que ostenta outros 

sério, temos responsabilidade pelo que pedimos, por suas 
valores. Daí aquilo que tristemente constatamos: a 

conseqüências. Não que Deus irá nos atender em tudo e 
pessoa vale pelo que tem, e não pelo que é. É também a 

incondicionalmente. Absolutamente! Sabemos que não é 
razão de alcançarem êxito nesta vida aqueles que menos 

assim. Para pedir é preciso entender a vontade de Deus; a 
se preocupam com as coisas do espírito, com os valores

nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus.
éticos e morais, com a vivência da Palavra de Deus. E é 

Quando compreendemos isto, percebemos que Deus 
por isso que Jesus disse: Se queres ganhar a vida (vida 

conduz as nossas coisas, para que aconteçam como deve 
eterna), trata de perdê-la (vida terrena). 

ser. No entanto, a vontade de Deus só se realiza em nós se 
Por isso avançar no sentido do bem parece ser 

permitimos: é o livre-arbítrio que nos deu. Isto, porém, 
complicado. Mesmo buscando a porta estreita, podemos 

não exclui Sua autoridade em intervir quando assim o 
ter doenças, passar por dificuldades de toda ordem, 

entender. Se diante de nossos problemas nos 
inclusive financeira. Isto é ter problemas de ordem 

mantivermos pacientes e confiantes em Deus, a Sua 
material; mas a graça de Deus não nos faltará, 

vontade se fará. Isto é pedir com o discernimento de que, 
contaremos com a Sua proximidade, perceberemos a 

apesar de termos vontade própria, é a vontade de Deus 
Sua presença, Seus sinais, Suas respostas, e estaremos 

que deve prevalecer, pois só Ele sabe realmente o que é 
crescendo a Seus olhos.

melhor para nós.
Como isto é bonito! Como nos dá força para 

Isto é saber pedir. Saber receber – "Tudo que quereis que 
prosseguirmos! Isto é a graça de Deus! Isto é saber dar, 

os homens vos façam, fazei-o vós a eles". Nós não 
pedir, receber e escolher. Isto é discernir, entender as 

sabemos receber as coisas. Queremos receber sem nada 
coisas do Céu. E é isto que Jesus aqui nos fala através de 

oferecer, sem criar aquela situação de se dar primeiro. É 
Mateus.

só vem a nós. Se não soubermos dar, não saberemos 
receber. Por isso é preciso estar atento ao que se dá e como (Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", p. 71 -73)



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

Na quinta-feira santa, véspera da morte de Jesus, dia da 
instituição da Eucaristia, apogeu do Seu amor e ternura, Ele 
quis se perpetuar entre nós. Na cruz, ao morrer, dá-nos por 
completo as provas desse amor.
A Sexta-feira Santa só dura um dia (como sacrifício 
cruento), enquanto que a Quinta-feira Santa irá perdoar 
enquanto durar o mundo e os sacerdotes, seus representantes 
entre nós.
Na quinta, sabendo que ia morrer na sexta, lembrando que 
também é Pai, no mistério da Santíssima Trindade, desejou 
redigir Seu testamento. Ato importante de qualquer família é 
o ato derradeiro da vida, que irá se prolongar além-túmulo.
O Pai deixa para seus filhos o que possui; porém, não pode se 
dar a si mesmo. Jesus fez a cada filho uma doação de si 

mesmo. Não possuía bens e nem riqueza terrena, e aquele que esperava dele tais bens nada recebeu a não ser uma cruz, 
pregos e uma coroa de espinhos. Se Jesus fosse rico, neste sentido, e distribuísse herança, teria uma quantidade enorme 
de discípulos, mas, ao contrário, nada tinha, nem mesmo glórias humanas, já que naquela noite de terror foi coberto de 
vergonha. No entanto, quis “redigir Seu testamento”. De quê? De si mesmo!
Na condição de Deus-homem, enquanto Deus, é senhor de sua humanidade, e é esta humanidade divina que Jesus nos 
fornece. Não é um empréstimo, é um dom real. Ele se imobiliza, assemelha-se a uma coisa para podermos possuí-lo, 
fazendo-se alimento. Seu Corpo, seu Sangue, sua divindade substituem a substância do pão e do vinho oferecidos. Não 
se vê Jesus; no entanto, têmo-lo. Torna-se nossa herança e quer se dar a todos sem nada receber. Assim mesmo, há 
sempre os que se recusam a aceitar as condições impostas: pureza, vida regular etc., etc.
Fico admirado com este invento amoroso do Cristo. Quem poderia imaginar isso, quem poderia ao menos prevê-lo? 
Nem os próprios anjos. Foi Jesus mesmo que encontrou esse meio. E foi como falasse: Precisam de pão para se 
alimentar e fortalecer espiritualmente? Serei o pão de vocês. Precisam de vinho para lhes dar alegria no espírito? Serei 
o vinho de vocês. Deve ter morrido contente deixando-nos esse alimento, como um pai de família que trabalha a vida 
inteira tendo um único fim: deixar filhos ricos do pão e do vinho da vida. Que mais poderia ter-nos dado Jesus, se nele 
tudo foi incluído: suas graças e sua própria vida?
Nós, agora, podemos nos dirigir a Deus Pai e pedir-lhe as graças de que precisamos, alegando que pagaremos com 
Jesus-hóstia, que nos foi dado. Podemos “comercializar” com Ele todas as graças, porque o preço pago por Jesus foi 
imenso. Depois de toda uma vida de pecado, sempre irá existir uma vítima para se oferecer em troca de nossas faltas. 
Vítima essa que nos pertence por herança. Podemos assim oferecê-la ao Pai Celeste, porque, por Jesus, em Jesus 
obteremos o perdão. Por incrível que possa parecer, a maior parte dos cristãos católicos guardam Jesus sepultado ou o 
abandonam no Sacrário e não utilizam desse meio para ganhar o Céu. Vamos valermo-nos de Jesus para pagarmos 
nossas faltas, é um preço superabundante, acima de qualquer outro preço.
Depois de 2.000 anos, como recebemos essa herança? Cristo confiou-a aos Apóstolos, que a geriram e conservaram-na 
a fim de entregá-la ao mundo; e passaram-na aos sacerdotes, que nos trazem esse incrível testamento. Eles nos 
fornecem a Hóstia consagrada no pensamento de Jesus, na Ceia Eucarística, porque para este milagre não existe 
passado, presente ou futuro; sempre será um momento solene. E no Seu desejo, em todas Hóstias somos amados, 
pessoalmente, já 2.000 anos antes de termos nascido.
Estávamos presentes na Santa Ceia; e Jesus nos reservou não uma Hóstia, mas todas as necessárias para nossa vida. 
Nossas Hóstias estavam, estão e estarão prontas. Já pensaram nisto?
Por favor, não deixem essas Hóstias permanecerem estéreis.

O Testamento de Jesus


