
www.espacomissionario.com.br
Ano II – Nº 93 – 13 de Agosto de 2013

1Jornal Mãe Peregrina - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br                                                       1

No dia 12-08-2013, Maria Auxiliadora recebeu a visita de 

Nossa Senhora neste abençoado trabalho que Ela vai 

realizando através de Raymundo Lopes e perpetuando através 

de seus Missionários. As visitas de Nossa Senhora à terra não 

teriam sentido se estivessem fadadas ao esquecimento e sem 

importância para o futuro da humanidade. Ao procurarmos 

sentir a voz que brota do nosso coração clamando a atenção do 

Senhor, que nada mais é que a natureza humana buscando 

intuitivamente sua origem, Ele nos apresenta um caminho que 

é todo simplicidade, humildade e pureza – características 

próprias da criança ‘divina’ existente em cada um de nós. E 

somente teremos sucesso nesta busca se seguirmos os 

conselhos do divino Mestre, que nos adverte para a 

necessidade de nos transformarmos e nos tornarmos como 

criancinhas, para entrarmos no Reino dos céus. Se não 

recebermos a visita da doce e serena Senhora como uma 

criancinha, jamais entenderemos seu real significado. Mas, se 

ao recebermos Nossa Senhora com a alma inteiramente aberta 

ao toque misericordioso de Jesus, para que Ele possa esvaziá-

la até a exaustão e enchê-la com o Seu infinito amor, 

passaremos de servos inúteis a servos úteis, tornando nossa 

alma translúcida como o mais puro cristal, refletindo a Sua 

divina luz em todas as direções. Então!? vamos acordar essa 

criança que se encontra adormecida em algum lugar no nosso 

coração e nos deixarmos inteiramente entregues ao sabor de 

Sua vontade!

.
Marco Aurélio

Vocês estão vivendo a era em que tudo é permitido
Terça-feira, 24 de julho de 1995

Meus filhos! 
O Céu deseja descer à terra para 
ajudá-los, mas, na maioria das 
vezes, isto se torna difícil, porque o 
erotismo e a pornografia reduzem o 
valor moral e, conseqüentemente, a 
espiritualidade de vocês. A partir 
daí, este câncer se alastra numa 
onda crescente, no meio onde 
vivem, no país e em toda a terra.
Vocês estão vivendo a era em que 
tudo é permitido.
O Apocalipse aproxima-se de sua 
fase final e soa, no raiar deste novo 
milênio, a hora onde tudo nele 
contido será cumprido.
Meus queridos, sejam dignos de 
p e r c e b e r  e  r e c e b e r  e s s a s  
revelações, através das visitas do 
Céu à terra, porque elas não se 
vendem nem se compram. 
Merecem-se e ganham-se.
A falta de moral deseja explicar o 
Onipotente Criador de todas as 
coisas pela razão, e a ciência sem 
Deus quer excluí-lo do pequeno e 

limitado raio de ação das recentes descobertas, como se 
isto fosse possível. Tenham em mente que Deus será 
sempre qualquer coisa de demasiado grande, para que o 
espírito das criaturas terrestres o possa conceber.
Deixem que Deus toque com a Sua graça o coração de 
vocês, e tudo terá explicação e sentido pela fé.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.170)

Maria Auxiliadora recebeu a 113ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 13 de agosto 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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Maria elevou-se ao Céu, no final de sua vida, de corpo, alma e espírito. O evento que 
elevou a Virgem ao Senhor foi transmitido por tradição oral e escrita, desde os primórdios 
do cristianismo. Os fatos indicam que na noite que precedeu o evento, os apóstolos 
reuniram-se milagrosamente na presença da Mãe de Jesus. A maneira como se deu sua 
assunção é uma das mais belas passagens descritas pelos que a acompanharam em seus 
últimos dias terrenos.
Há registros de comemorações de sua assunção entre os cristãos já no século VII.
A devoção à invocação de Maria como Nossa Senhora da Assunção, no entanto, ganhou 
muita força no século XIV, durante a guerra entre Portugal e o Reino de Castela. Na 
ocasião, o Rei lusitano D. João I orou à Virgem suplicando-lhe pela preservação da 
independência de seu País, numa guerra em que o exército inimigo possuía grande 
vantagem numérica. O monarca comprometeu-se a erguer uma igreja, em caso de vitória 
de suas tropas. Os portugueses saíram vencedores na batalha de Aljubarrota, e D. João 
cumpriu  a promessa mandando construir o Convento de Santa Maria da Vitória, 
conhecido também como Mosteiro da Batalha.

No dia 15 de agosto é celebrado a Assunção de Nossa Senhora. Em 1950 o Papa Pio XII, na Constituição Apostólica 
Munificentissimus Deus, definiu de maneira dogmática e infalivelmente que Maria foi assunta de corpo, alma e 
espírito para junto do Criador. No Brasil, a devoção a Nossa Senhora da Assunção teve início com os colonizadores 
portugueses, e desta invocação surgiram inúmeras homenagens, como acontece na Capela Magnificat todo dia 15 de 
agosto, que titulamos Dormição de Nossa Senhora.

Munificentissimus Deus

No início da Era digital houve muitos temores a respeito dos males que a internet causaria à humanidade. Mas, como 
sabemos, todo veneno pode ser transformado em remédio quando manipulado corretamente, assim acontece com a 
internet, podemos transformá-la numa ferramenta poderosa para ajudar Nossa Senhora nesse grandioso plano de 
preparação para recebermos Jesus novamente. Contrariando todas as dificuldades, sem grandes recursos, sem 
divulgação, conseguimos alcançar neste mês de agosto a marca de meio milhão de acessos ao site da Obra 
Missionária, com pessoas de todas as partes do globo tendo acesso a esta riqueza que o Céu está proporcionando aqui 
em Belo Horizonte com esta manifestação de Nossa Senhora sem precedentes na história, e que será um marco para as 
gerações que virão. Esta é uma conquista de todos os Missionários, porque todos, de alguma forma, ajudaram a 
compor o site. Por isso estamos, cada vez mais, empenhados em buscar melhorias no que diz respeito ao site. 
Refizemos toda a estrutura antiga em um novo e mais completo site (www.obramissionaria.com.br) que será lançado  
no dia 15 de agosto. E, em breve, estaremos implementando os cursos da Catequese Missionária online, como forma 
de dar oportunidade a todos que querem fazê-lo mas não podem vir a Belo Horizonte. E, sabendo da aprovação do Céu 
quanto aos trabalhos de divulgação de todo o material que a Obra Missionária dispõe, podemos acreditar que num 
futuro próximo milhões de pessoas possam, também, usufruir dessa riqueza que temos, hoje, transmitidas pelo Céu 
através de Raymundo Lopes e irradiadas para todo o mundo através da grande rede. Aqui, em Belo Horizonte, não 
conseguiram calar a voz da doce e serena Senhora, como fizeram com as outras aparições; toda a verdade que Ela 
tentou transmitir ao mundo, através de revelações que foram engavetadas, transbordaram como um fluxo retido e 
espalharam-se com a velocidade da internet. Este foi o começo de uma longa jornada que terminará… só Nossa 
Senhora sabe, porque é Ela a responsável, enquanto nós apenas tentamos obedecê-la.

“...Neste final dos tempos me inquieto e minha voz será ouvida em todos os cantos da terra, contra esses 
desmandos que nada valem, senão incutir na personalidade da juventude a semente podre e brocada da 

desonestidade, da luxúria e da falta de caráter...”
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Disse Jesus aos discípulos: "Que vos parece? Se um homem possui cem ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele 
as noventa e nove nos montes e vai à procura da extraviada? Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior 
alegria nela do que nas noventa e nove que não se extraviaram. Assim também, não é da vontade do vosso Pai, que está 
nos Céus, que um destes pequeninos se perca."
Este Evangelho nos fala da unidade de Deus e em Deus. O Deus único, Aquele que é, que era e que há de ser, e de Sua 
criação. Isto porque o número 1 00 é o número inteiro por excelência, como o número 1 . E assim era considerado pelos 
judeus. Isso nos proporciona uma visão macro (cem - o todo) e micro (um - cada pessoa). É como o macrocosmo e o 
microcosmo, Deus e o homem. Devem preservar uma unidade e harmonia intrínsecas e extrínsecas, em três
dimensões: consigo mesmo, com os demais e com Deus. Entendemos, portanto, que o número 1 00 representa um todo 
e, se alguma coisa desse todo se separa, significa que algo foi desfeito ou modificado. Cada um de nós foi criado por 
Deus como uma unidade completa, não independente, mas compondo um conjunto. Se algum de nós ou alguma parte 
de nós se afasta, a unidade em Deus e em nós fica prejudicada ou mutilada. Jesus ainda fala: "E se a encontrar, sentirá 
mais júbilo nela do que nas noventa e nove que não se desgarraram". Com isso Ele nos exorta a não quebrarmos nossa 
unidade pessoal, global e em Deus. Devemos estar em harmonia completa nestas três dimensões. Se uma ovelha se 
extravia, as outras noventa e nove ficarão prejudicadas, assim como a perda de um órgão mutila o corpo. Precisamos 
manter essa unidade a todo custo. Por isso é que se diz que as noventa e nove serão salvas, mas haverá maior alegria se 
for mantida a unidade.
Jesus se preocupa muito com isso. É como dissesse: Vocês têm dentro de si o que há de mais grandioso: a imagem e 
semelhança de Deus único, completo, cem. Se algo dentro de vocês fragmenta essa unidade, Deus se entristece. Por 
isso torna-se tão importante o retorno daquela que se perdeu. Isto nos remete àquela máxima: "O médico vai ao doente, 
não ao são", nos lembra a parábola do filho pródigo, recebido com festa, e a importância de levarmos a Palavra aos 
afastados. A ação missionária deve ser direcionada sobretudo aos desgarrados.
Esse retorno é uma das coisas mais lindas que existe. Quando conseguimos retornar para alguma coisa ligada a Deus, 
reconquistamos algo de extraordinário. O retorno do filho pródigo nos mostra isso, a beleza de voltar à Unidade em 
Deus e nela permanecer. Lembramos, ainda, as palavras de Dimas diante de Jesus: "Senhor, lembra-te de mim quando 
estiveres no Paraíso". Ali ele encontrou aquela centésima ovelha que estava extraviada; naquele momento, 
restabeleceu aquela unidade rompida. Quanto a Pedro, conseguiu negar o Cristo três vezes mas, depois, aquela 
centésima ovelha volta a ele com toda força e retoma a Unidade em Deus.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", p.1 27-1 28)

A Unidade em Deus (Mt 18,1-5.10.12-14)

Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: “Quem é o maior no 
Reino dos Céus?” Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: “Em verdade 
vos digo, se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, não entrareis no Reino 
dos Céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no Reino dos Céus. E quem 
recebe em meu nome uma criança como esta é a mim que recebe.
Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem 
sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem cem 
ovelhas, e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas, para procurar 
aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela, do 
que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não 
deseja que se perca nenhum desses pequeninos”.
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Apesar de ser uma narração dos apócrifos, a Dormição de Maria Santíssima é quase um 
dogma de fé, pois nos ensina a Igreja que a Doce e Serena Senhora subiu aos céus de 
corpo e alma.
Se acreditamos ser Ela a Theotókos – Mãe de Deus – não poderia ser de outra forma, pois 
certamente o Criador desejou ter a seu lado aquela que foi seu maior projeto, sua obra-
prima.
Infelizmente, a cerimônia da Dormição de Maria não é popular em nosso país, 
subtraindo aos brasileiros uma oportunidade única de sentir como é bela a descrição de 
São João sobre os últimos momentos da Bem-Aventurada na terra.
Essa cerimônia nos é apresentada como um drama, onde quase todos os apóstolos e 
discípulos de Jesus estão presentes, testemunhando como chegaram ali, naquela hora.
A vinda de Jesus para buscar sua Mãe é de um lirismo shakespeariano, o qual, somado à 
narrativa de João, emoldura todo o relato que só é possível entender pelos olhos da fé.
A  Assunção de Maria, tão cantada em prosa e verso, tema dos maiores pintores e 
escultores destes dois milênios de cristianismo, infelizmente ficou esquecida de nós 
brasileiros. 

Buscamos ressuscitar essa epopeia cristã, fazendo de nós, ao participarmos dela, personagens atuais desse drama entre 
Deus e o diabo, entre a fé e a razão.
Na Europa presenciei essa cerimônia, em 1982, que me deixou fascinado, porque naquela noite de 14 de agosto, na 
pequenina cidade italiana de Arezzo, Toscana, vi pelos olhos da fé a Doce e Serena Senhora tomada de um profundo 
sono na Terra, para um eterno despertar no Céu.
Me vi um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus. Me senti personagem da maior demonstração de amor de um Deus 
para com nossa humanidade, onde, por misericórdia, escolheu uma de suas filhas para distingui-la com a coroa da 
pureza, sem pecado original.
Viver a Dormição de Maria é adormecer com Ela, para acordar com o divino; é deixar nossa dura realidade para passear 
com a Bem-Aventurada pelas pastagens verdejantes do Paraíso.
Todo dia 14 de agosto adormeço com Maria, e no dia 15 acordo acreditando que estou no Céu.
João Paulo II participou, durante todo o seu pontificado, da Cerimônia da Dormição juntamente com o patriarca 
ortodoxo copta Shenuda III.

Raymundo Lopes
 

Venha você também participar dessa linda cerimônia conosco!
 
Local: Vila del Rey – Capela Magnificat
Dia: 14 de agosto de 2013 (quarta-feira)
Horário: Das 20 às 22 horas 


