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No dia 12-07-2013, Ana Paula recebeu em sua casa a visita de 

Nossa Senhora. No início, Deus nos criou plenamente 

humanos e perfeitos para sermos participantes de Sua 

proximidade e entendêssemos Sua existência por meio da 

criação, mas devido ao pecado da desobediência ficamos 

vassalos do reino deste mundo; cativos em nossos limitados 

sentidos, perdemos este contato com a divindade. A partir do 

momento da 'Queda de Adão', entenda-se a priori que essa 

'queda' é a perda da comunhão da humanidade com Deus, 

certamente que essa perda acarretou muitas coisas que sequer 

temos ciência – somente seríamos resgatados com a descida de 

Jesus à matéria, e através de uma Mulher que tivesse as 

características iniciais da criação, para poder recebê-lo – 

plenamente humana e perfeita. E isso se fez através de Maria e 

do seu Sim à vontade de Deus, possibilitando com este gesto o 

resgate do gênero humano desse afastamento deliberado da 

criatura de Seu criador. Então aprendemos que é possível a 

reconstrução espiritual da humanidade, para que sejamos 

plenamente humanos e perfeitos; e a peça-chave para que isso 

aconteça é transformar-nos em instrumento de Sua vontade, 

assim como fez Maria. Agindo dessa maneira, Jesus vai 

liberando este canal de comunicação conosco, que foi perdido, 

e sentiremos cada vez mais a Sua presença e o Seu poder se 

agitar dentro de nós, cumprindo Sua promessa de que voltaria 

no Final dos Tempos, não como humano, mas através de meios 

naturais que afetarão em muito o pensamento das pessoas.

Marco Aurélio
.

Eu envio vocês a darem testemunho do que falo
Terça-feira, 18 de junho de 1996

Meus amados! 
Eu os enxergo como ovelhas sem 
pastor, no meio de tantos desmandos 
e entregues a toda sorte de 
iniqüidades. 
Esta é uma forte razão por que o meu 
coração materno se inquieta e vem à 
terra.
Eu envio vocês a darem testemunho 
do que falo, para que possam livrar o 
mundo de todos os males do corpo e 
do espírito, em nome de Deus.
Meus queridos, a messe é grande, mas 
o espírito missionário infundido em 
vocês por mim deve florescer e cobrir 
toda a terra, num corajoso projeto de 
conversão.
Não desanimem, estou com vocês e, 
depois, o espírito de minhas palavras 
e sinais será o farol seguro a iluminar-
lhes o caminho em direção ao Céu.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.225)

Comentário: Nesta mensagem, Maria fala que tem para nós um 

projeto que inclui uma conversão em massa da humanidade. Como 

isto se dará, cabe ao Céu responder. Lembra que a messe é grande, 

mas não precisamos temer, pois temos o espírito missionário, 

infundido em nós por ela, através de suas mensagens. “Não 

desanimem, estou com vocês.” Arremata dizendo que, depois do seu 

afastamento, em 11 de fevereiro de 1997, “o espírito das minhas 

palavras e sinais será o farol seguro a iluminar-lhes o caminho em 

direção ao Céu”.

Ana Paula recebeu a 109ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 16 de julho 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

<asdf>



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

Um coerente ato de amor a Maria Santíssima e também um ato de caridade a todos nós, que necessitamos ser 
informados com lógica e objetividade sobre a vinda de Jesus.
Atualmente, proliferam entre nós católicos, e entre outras denominações religiosas, uma imensidão de associações, 
grupos evangélicos etc. cujo objetivo esconde uma imensidão de conceitos interesseiros que se veem carregados de 
carismas caridosos como, por exemplo, matar a fome de quem necessita, dar amparo a doentes, usar de ombro amigo 
nos momentos aflitivos etc., onde todos, sem exceção, acabam caindo no rol do toma-lá-dá-cá.
Por que não se lembrar das palavras de Jesus – pobres vocês terão sempre – e dar ênfase à caridade de informar ao 
enorme contingente cristão e não-cristão sobre uma verdade que o demônio insiste em esconder da humanidade: o 
retorno do grande Mestre de Nazaré?
No nosso entender, essa é a maior das caridades, pois engloba todas as outras, porque não só de pão vive o homem, 
como proclama a Palavra de Deus.
Essas associações megalomaníacas acabam envolvendo gente simples, com o espírito voltado a Deus, num frenesi 
extremamente ruidoso, onde somas enormes são consumidas para construir impérios cujo único objetivo é enriquecer 
algumas minorias, que nem sabemos quem são.
Elas se escondem atrás de atos caridosos, da necessidade de rádios, televisões, jornais, encontros onde se reúnem no 
calor carismático e pentecostal estonteante, homilias bombásticas enfatizando a “necessidade” de que temos de 
contribuir sempre e cada vez mais, para que essas pessoas – a fim de taparem um pouco o vergonhoso buraco do roubo 
provocado por essas ações – destinem uma ínfima parte desse dinheiro para atender alguns miseráveis e futuramente 
fazer deles objeto de novas arrecadações.
Deus não impede, mas abomina esses movimentos, porque mais tarde quem irá pagar a conta somos nós, que 
instintivamente incentivamos esses procedimentos pecaminosos, encaminhando a eles aquilo que poderia, sem 
sombra de dúvida, ajudar a  fazer valer outra caridade maior: Jesus em breve estará presente em nossa mente, em nosso 
coração.

A necessidade de uma informação segura a respeito do retorno de Jesus.

                           Semana Missionária de Belo Horizonte

Os Missionários do Coração Imaculado participarão deste evento em nossa cidade, 
especialmente nos dias:
20/07 – Sábado (à tarde) – Caminhada “A Juventude quer viver”, na Praça da Estação, 
quando será rezado o Rosário e em seguida haverá um show com Ministério Canção 
do Espírito;
21/07 – Domingo (à tarde) – Encerramento da Semana Missionária de BH, com 
shows, apresentação artística e Celebração Eucarística.
Nesses dois dias estaremos nesse local – Praça da Estação – divulgando a Obra 
Missionária com a distribuição do jornalzinho O Retorno de Jesus, nos seguintes 
horários:
Sábado (20/07): das 16 às 20 horas 
Domingo (21/07): das 13 às 20 horas

Precisamos de missionários para este trabalho!
Aqueles que puderem participar, deverão procurar o SIM – Serviço de Informação 
Mariana (endereço na página 4), para disponibilizar o seu horário na escala que será 
feita. 
Para este trabalho será necessário que a pessoa esteja com a nova camisa da Obra 
Missionária. Os 20 (vinte) primeiros a dar seus nomes ganharão 1 (uma) camisa desta, 
como brinde para o trabalho.

Vamos marcar presença!
Vamos divulgar a Obra Missionária!
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Jesus estava pregando quando chegaram algumas pessoas e disseram que a Mãe e os 
irmãos dele estavam do lado fora querendo com Ele.  A primeira impressão foi a de 
que Jesus está maltratando a mãe porque Ele questiona, “quem é minha mãe, quem 
são meus irmãos?” E continua, “a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem 
a vontade de Deus”. irmãos, não é nada disso. Se nós não entrarmos no mérito de 
Jesus, no tempo das coisas que aconteciam lá, nós não vamos entender nada. Na 
verdade, o Evangelho é esse, Jesus não estava maltratando a Mãe e nem Jesus tinha 
irmãos não. Jesus estava pregando a Boa Nova, ele estava falando sobre a Boa Nova, 
sobre o novo evangelho. Jesus estava indo contra a opinião dos fariseus, contra a 
prática da Torá (parte da Sagrada Escritura dos Judeus), o que a Torá mandava não era 
aquilo que eles estavam fazendo, os fariseus não estavam fazendo a vontade de Deus.
Jesus mesmo criticou, os fariseus gostam de aparecer nas Sinagogas, de andar com 
roupas bonitas, gostam de andar com faixas na cabeça. Os fariseus colocam nas costas 
de vocês pesados fardos que eles não carregam. É isso de que Jesus estava contra. 

Jesus não estava falando da mãe e nem de irmãos. Jesus falava da Torá e dos fariseus, e vinculava toda aquela situação 
à vontade de Deus. Esta mensagem se atualiza muito bem para os dias de hoje e para cada um de nós.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, na Basílica de Lourdes, em julho de 2011)

Toca-me Senhor!

Giselda, sou Missionária do Coração Imaculado há vários anos; e durante todo este tempo reuni, 
de forma bastante sucinta e com a ajuda de outros Missionários, aquilo que vi tratar-se de autênticos 
ensinamentos, hoje esquecidos do público católico, que precisam ser resgatados urgentemente.
Esta é uma publicação que os Missionários do Coração Imaculado trazem a público, no nobre 
intuito de oferecer a todos fontes cristalina de ensinamentos, que não só lhes traga conhecimento 
sobre o sentido da vida, mas sobre tudo que os coloque em harmonia com o Céu e consigo mesmo.

Departamento de vendas:
Telefone: (31) 3225-4067 
www.shopmci.com.br

Fazer a Vontade de Deus (Mt 12, 46-50)

Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e 
seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém 
disse a Jesus: “Olha! Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar 
contigo”. Jesus perguntou àquele que tinha falado: “Quem é minha mãe e 
quem são meus irmãos?” E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus 
disse: “Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade 
do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha 
mãe”.
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Agora, você tem apenas de formularizar isso como 
informação pública. 
– Você está falando do livro?
– Do livro e de muitas outras coisas que a doce Senhora 
lhe pediu. Sua obrigação é somente tornar público. Só 
isto!
– Acho que isto não vai adiantar nada. Como eu, com um 
pequeno livro no Brasil, em Belo Horizonte, posso mudar 
a opinião de milhões e milhões de pessoas no mundo 
inteiro, de raças e línguas diferentes?
– Daniel, Daniel, já o alertei: não chame sobre si o 
descontentamento do Senhor Deus, e nem coloque a doce 

(…) Senhora como um simples instrumento de uma revelação 
O Anjo de azul disse ao Raymundo: a você sem importância e sem continuidade!
– Vocês brincam com o mundo, e o Senhor Deus – Não desejo de forma alguma ofender a Deus ou a Nossa 
desaprova isto! Senhora, mas imagine o meu lado: é difícil acreditar que 
– Eu não brinco com o mundo! isto possa dar resultado. 
– Tem observado os sinais da natureza, que nada mais – Eu não imagino nada, somente Deus e a doce Senhora 
são do que os sinais do Senhor Deus? podem imaginar o andamento das coisas. E elas devem 
– Tenho visto muitas catástrofes que assustam, mas ser feitas assim. 
acho que são caprichos da natureza, sempre Ele começou então a jogar a bolinha no chão, fazendo-a 
aconteceram e acontecem a todo instante. A diferença é repicar. 
que hoje temos uma comunicação mais ampla, e essas E eu disse:
notícias chegam depressa ao conhecimento público. – Por que você faz isso?
Me desculpe, mas não vejo nisso sinais de um Deus No mesmo instante, apareceu no ar uma mão na qual ele 
desaprovando a humanidade. colocou a bolinha. Essa mão levou a bolinha até o rosto 
– Como você acha que isso poderia ser feito? do Cristo crucificado, que tenho na entrada da Capela, e 
– Deus se mostrando a todos e falando diretamente! uma lágrima saiu do rosto de Cristo caindo na bolinha. O 
– Já imaginou isso acontecendo? menino então disse: 
– Francamente, não. – Jerusalém, Jerusalém!
– Então, por que se deixa levar por situações que não 
conhece, e se as conhece não dá a devida importância? Mateus 23,37-39: “Jerusalém, Jerusalém, que matas os 
– Pode me dar um exemplo do que conheço como sinais profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas 
de Deus? vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha 
– Jesus foi o sinal concreto de Deus para com a recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não o 
humanidade. E vocês creram nele? quiseste! Eis que a vossa casa vos ficará abandonada, 
– Não. Ao contrário, o crucificamos! pois eu vos digo: não me vereis, desde agora, até o dia em 
– Então, por que acha que agora Deus deva falar com que direis: 
vocês, diretamente? Bendito aquele que vem em nome do Senhor!”*
– Tá bom, só falei, não falo mais. Me desculpe. * “Estas palavras (…) referem-se, sem dúvida, a uma 
– Preste atenção: a doce Senhora já o alertou sobre volta posterior de Cristo, talvez à do fim dos tempos. Os 
muitas coisas que acontecerão precedendo a volta de judeus saudarão essa volta, porque eles se terão 
Jesus, e tudo está acontecendo conforme alertou. convertido (cf. Rm 11,25s).” – Bíblia de Jerusalém.

Jerusalém, Jerusalém!


