
www.espacomissionario.com.br
Ano II – Nº 99 – 24 de Setembro de 2013

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

“Uma grande massa se aproxima da Terra, e numa noite 

poderá ser vista nas frias terras da Europa; fará uma abertura 

enorme e dali sairão coisas difíceis de serem contadas.”

No dia 23-09-2013, Antonia Emília recebeu em sua casa a 

visita de Nossa Senhora, para que, usando da inteligência, 

percebamos os Seus sinais. Eles estão em toda parte. 

Convertamo-nos e convençamo-nos da necessidade de uma 

mudança de hábitos, com extrema urgência, e, fazendo-nos 

discípulos de Jesus, a personificação do amor, possamos 

recebê-lo na terra, dignos dessa batalha vencida pelo Seu 

precioso Sangue, porque, por esse mesmo Sangue, seremos 

resgatados definitivamente das garras do demônio. Ele está 

dando sinais de Sua volta, e deveremos lê-los nos sinais dos 

tempos tão evidentes em nossos dias. O julgamento será feito 

para separar aqueles que são caros a Jesus; Ele estará acessível 

a quem estiver com a consciência espiritual aberta para 

entender a Sua chegada; quem estiver em Sua sintonia, 

vibrando no mesmo amor, irá recebê-lo. A vida no Universo 

não se baseia em parâmetros terrenos, ela se estende do 

passado ao futuro; se destrói e se renova numa cadeia muito 

extensa, e dessa maneira fomos criados. Nós não conseguimos 

conceber esta atividade natural, porque nosso cérebro está 

limitado pela ação do pecado – o Livro está selado – mas estará 

aberto àqueles que estiverem aptos; para o restante, estará 

selado.
Marco Aurélio

Sirvam a Deus na terra sem contestação
Terça-feira, 26 de setembro de 1995

Meus filhos! 
Sejam bons administradores das 
pequenas riquezas da alma, para que 
Deus lhes confie as grandes.
Deus admira a astúcia voltada ao bem, 
e entrega a muitos os fugazes valores 
terrenos, para que possam transformá-
los em bens de inestimável valor no 
Céu.
Eu os desejo inteligentes com minhas 
mensagens; pois são luzes do Céu 
contra os enganosos brilhos da terra.
Percebam bem que expresso nelas uma 
condição: que sirvam apenas a um 
Senhor, pois é impossível dividir essa 
tarefa entre dois reinos.
Sirvam a Deus, na terra, sem 
contestação, para que Ele os distinga, 
na mesma proporção, no Céu.
Obrigada por terem atendido a Meu 
chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.183)

Comentário: Esta mensagem leva a refletir sobre a maneira de 
agir com as coisas de Deus, a nós confiadas na terra. O 
Evangelho adverte que os filhos deste mundo são mais 
prudentes que os filhos da luz. Isto quer dizer que precisamos 
agir com sagacidade. Administrar coisas terrenas é uma arte, e 
se o fizermos com as nossas forças voltadas ao bem, 
transformaremos coisas fugazes em permanentes. A Virgem, 
uma vez mais, nos alerta a sermos inteligentes com suas 
mensagens, isto é, que as coloquemos de modo a produzirem 
frutos, porque não basta estarmos de posse de um importante 
livro, se o mantemos fechado e longe do alcance das pessoas. 
Sirvamos a Deus através da Virgem, para não corrermos o 
risco de servir apenas aos homens, através do Diabo.

Antonia Emília recebeu a 119ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 24 de setembro 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>
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emoções humanas cujo caráter radicalmente singular leva a ...No dia 11 de julho (2012), eu estava ao computador 
contá-Ias como sobre-humanas e tentam transmiti-Ias com 

tentando me lembrar de detalhes da visão, para escrevê-Ia, uma linguagem racional, a única vagamente idônea; porém, 
quando apareceu a meu lado um dos 'meninos', o de azul, que continua sendo sempre emoções humanas, ao passo que a 
me disse: emoção de Yeshua não é participável de nenhuma maneira, 
- Quer conhecer o irrepresentável Yeshua? pois o mistério é mistério, alteridade irredutível. 
- Gostaria, mas não sei como. Qualquer coisa que se diga a mais, assim que for dita, ou seja, 
- Posso ajudar? assim que for representada, já terá desencontros humanos. De 
- Pode. nada serve, portanto, estar em sintonia com teólogos à margem 
- Ajudar! Não vou fazer, somente ajudá-Io ao computador, está do divino, pois a teologia passa a escutar, conhecer e esperar o 
bem? abandono inexpressável e incomunicável de fato sobre o qual, 
- Como quiser!! portanto, é necessário calar, dado que o mistério, ou seja, a 
Ele começou a falar e eu ia digitando no computador: pergunta que continua perguntando sem poder encontrar uma 
- Depois de uma lista enorme de teólogos, filósofos, o resposta, vê-se hipostasiado (em que se verifica a hipóstase: 1. 
obstáculo infranqueável (intransponível) continua sendo um: o Fil. Engano que consiste em tomar como real, concreto e 
Irrepresentável não é representável, o Indizível não é dizível, objetivo o que só existe como ficção ou abstração); 
Yeshua é irrepresentável e indizível; de outro modo estaria transformado em imagens, enquanto se pretenda comunicar 
totalmente sujeito à compreensão de vocês, ver-se-ia reduzido algo mais que não seja a pergunta à qual o silêncio responde. 
a essa compreensão, em vez de ser uma alteridade irredutível Se a escuta divina fosse comunicável entraria no horizonte do 
(qualidade ou natureza do que é outro, diferente, que não se conhecimento, da vituperada (afrontada, ultrajada, difamada) 
pode reduzir, simplificar). Assim que mencionado pelo divino, verdade, como apresentação do esquecimento. A teologia pode 
já é mencionado pelo ser humano segundo as medidas humanas comunicar tão-somente o convite à escuta ou ao abandono, 
(os limites, a capacidade humana), e é representado segundo o como absoluto vazio de significado de conteúdos de eventuais 
que não é, e também este 'não é' é enganoso e inapropriado, até êxtases, um solipsismo (Fil. doutrina segundo a qual o eu 
mesmo para a teologia que absolutamente não está à altura de empírico é à única realidade) radical e ineludível (inevitável), 
Yeshua. como a rigor deveriam ser tratadas as coisas divinas que 
Yeshua não pode ser objeto nem de conhecimento nem de pretendem em vão representar o irrepresentável, ou seja" sua 
comunicação sob nenhuma forma humanamente concebível. A singularíssima e incomunicável experiência de ver Yeshua em 
respeito de Yeshua só resta o silêncio; e este, a respeito do Sua glória. 
divino, já está demais, pois sobre Yeshua, pelo menos, haveria Mas esse nada comunicável, que não se resigna (não se 
que guardar silêncio. desvenda, não se viola) de qualquer maneira, tenta se 
Por que a teologia de vocês se permite todo tipo de licença e comunicar, senão não existiria a teologia da escuta do 
pretende falar de Yeshua? abandono, justamente porque é nada, pode se encher sub-
É suficiente transformar Yeshua em silêncio e invocar a mística repticiamente (por meios ilícitos; fraudulentamente; às 
(estudo do que é divino, espiritual), desterrar o princípio da ocultas) de qualquer conteúdo em vista de que se subtrai a 
não-contradição! , mergulhar na analogia (na relação ou ponto qualquer controle crítico. 
de semelhança)? A escuta incomunicável pode, assim, comunicar sua própria 
Esforço desperdiçado! natureza desses sinais dos tempos fazendo-a passar sua voz (de 
O totalmente Yeshua nem sequer chegará a ser roçado (tocado, Raymundo). Por isso, você hoje pode dizer que somente 
tangenciado) pela natureza humana. Yeshua absolutamente Yeshua pode nos salvar, posto que está na natureza de sua 
nem sequer comunica com vocês inteiramente, ou melhor, escuta (de Raymundo). 
mesmo que quisesse fazê-Io vocês nunca conseguiriam saber Sua voz (de Raymundo) não pode transformar-se em silêncio, e 
nada dele. Esse revelar-se indizível de Yeshua seria nem seu pensamento, nem sequer o simples convite à 
absolutamente incomunicável por quem o vivesse; e mais participação, pois a essa ineludível postura a Doce e Serena 
ainda, não seria rememorável (não valeria a pena rememorar - Senhora foi filosoficamente fiel. 
não seria relembrável) nem sequer pelo sujeito, mesmo que o Sobre Yeshua, o que não se pode falar abertamente' é 
houvesse vivido, pois não haveria produzido a experiência da necessário calar-se de verdade. 
humanidade com Yeshua. Esse comunicar de si mesmo de 
Yeshua seria apenas o instante do qual nenhuma existência 1- Desterrar o princípio da não-contradição: afastar o princípio 
poderia guardar rastro. Somente sua Mãe está capacitada para de que não deve haver contradição ao que já foi dito, ao que se 
falar de Yeshua; e na realidade não podemos afirmar nem adotara anteriormente - em outras palavras: livrar-se do 
sequer isso também sobre Miryan, temos que nos calar. princípio de manter-se fiel ao que já foi dito. 
A vontade de teologizar (discorrer sobre teologia - estudo de 
Deus e suas relações com o homem), que é inesgotável, ainda (Parte do diálogo extraída do livreto ‘‘Rebelião e Queda de Lúcifer - A imortalidade 

ou mortalidade da alma”)pode objetar (argumentar contra ou opor-se a). O místico diz o 
dizível, na realidade não diz o indizível, faz-se o silêncio, diz 

Yeshua



 Rosário na Capela Magnificat

Há cerca de 15 anos, todo dia 25 de cada mês os missionários se reúnem, com 
Raymundo Lopes, na Capela Magnificat (Vila Del Rey) para rezar o Rosário de Nossa 
Senhora. Isto se faz diante do Santíssimo exposto e com a organização e carinho que 
marcam os eventos dirigidos por Raymundo. Ele próprio escreve as contemplações de 
cada mistério do Rosário, lindas por sinal, inspiradas certamente!
Não deixe de participar desse momento especial de oração.

Capela Magnificat  -  localizada na Alameda Serra da Mantiqueira, 1051 Condomínio Vila Del Rey - Nova 
Lima.

Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar 
perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: “Tua mãe e teus irmãos 
estão aí fora e querem te ver”. Jesus respondeu: “Minha mãe e meus irmãos são 
aqueles que ouvem a Palavra de Deus, e a põem em prática”.
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Certa ocasião, num congresso, pediram-me para falar alguma coisa 
sobre o inferno e o pecado. Pensei, por alguns minutos, e disse que se eles 
quisessem falar sobre Céu e virtudes, eu falaria. Depois de todos 
concordarem, falei. 
Fazia alguns meses do falecimento de minha querida filha Myriam. 
Minha esposa desabafou, dizendo: “Que bom se Miryam estivesse de 
volta, mas não será esse comportamento um egoísmo de minha parte?
Conduzi a conversa com ela, reconhecendo o egoísmo. Por que egoísmo? 
Porque a volta de minha filha seria sumariamente agradável para nós; 
para ela seria uma diminuição, uma imperfeição. Você deseja 
naturalmente saber o motivo, vou lhe dar o que penso. O Céu é a 
perfeição. No Céu a pessoa tem tudo o que Deus havia imaginado de bom 

e dado no Paraíso. No Céu somos absolutamente perfeitos, a felicidade é total! Logo, sair de lá é descer, é 
diminuir, é privar a pessoa da felicidade conquistada. 
Para sermos felizes, a questão não é nossa filha voltar para cá, mas nós nos encontrarmos com ela lá. Então 
ela disse que não sabe se vai para o Céu. Eu garanti que sim, pois para o cristão não pode haver dúvida se vai 
ou não para o Céu. A garantia do Céu já está aqui na terra, essa garantia é a graça da vida no amor.

Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus! - ( )Lucas 8, 19-21

Céu
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todas as nossas vontades, e não é assim. Existe uma coisa O evangelho de hoje é muito polêmico porque Jesus 
entre nós e o Divino que se chama livre-arbítrio, nós 

estava falando no meio de uma multidão e, então, 
podemos fazer o que nós quisermos, nós podemos realizar 

falaram assim: “a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora te 
o que nós quisermos, mas Deus também pode.

esperando, eles querem falar contigo”. O que eles 
Clamamos pelo nosso livre-arbítrio mas não queremos que 

queriam falar com Jesus naquele momento em que Ele 
Deus tenha a sua escolha e vontade. Nós não queremos que 

estava ocupado com as coisas do Pai, o que teria naquele 
Deus tenha a vontade Dele mesmo. O que vivenciamos 

momento de tão importante que deveria interromper 
hoje é uma constante imposição de condições para Deus, 

uma catequese do Cristo para atender mãe e irmãos, ou 
“vou ver se eu posso”, “vou ver se a minha agenda está 

outra pessoa que fosse? Hoje nós somos interrompidos a 
tranquila”,” vou ver se na hora do terço não tem nada para 

todo momento pelas coisas lógicas da nossa vida, nós 
eu fazer”, “hoje eu posso assistir missa”, “eu vou se eu 

somos interrompidos por afazeres, por problemas. 
puder”, “eu vou se eu tiver tempo”, “não, eu não vou 

Muitas vezes acontece alguém falar assim: “Olha, você 
catequizar fulano porque não adianta, é evangélico e não 

está rezando aí, mas tem isso “assim” que pode ser 
vou falar tal e tal coisa”, mas, neste último caso, quem sabe 

feito”. Na igreja isso ocorre a todo momento, pessoas 
não se pode provocar alguma mudança, e seja, esta 

dando desculpas, uma atrás da outra, pessoas impondo 
evangelização, uma vontade de Deus! É importante 

condições para poder evangelizar, catequizar. As 
lembrar que, no momento em que realmente não pode, 

pessoas esquecem que Jesus está disponível a todo 
Deus está ali olhando e sabendo o que se pode fazer ou não 

momento, de madrugada, a qualquer hora, Ele está 
se pode fazer, Ele sabe julgar os nossos corações.

disponível para escutar. Jesus, na verdade, nos atende a 
Para entender o Evangelho, precisamos entrar no âmago 

todo momento mas quem somos nós pra falar assim: 
do Cristo, entender o Ele queria falar, o que ele quis dizer. 

“Olha Senhor, pare com essa conversa aí porque sua mãe 
Quando Jesus afirma que a mãe e os irmãos dele são os que 

e seus irmãos querem falar com você. É como se mãe e 
fazem a Sua vontade, Jesus apresenta a situação de que 

irmãos fossem mais importantes do que uma catequese, 
Deus também pode condicionar, caso criemos situações 

é como se laços familiares fossem maiores do que a 
para não fazer a vontade Dele. Deus também tem escolhas 

palavra de Deus. É isso que Jesus quis dizer.
e vontade.

Então Ele vem com aquela resposta: “Quem é minha 
Assim como os anjos e santos. A própria Virgem Maria 

mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos 
também tem seu livre-arbítrio, ela está na Bem-

são aqueles que fazem a vontade de Deus”. Jesus não 
aventurança. O sim de Maria ao anjo Gabriel, para permitir 

estava se desfazendo da mãe dele não, Ele não estava 
o nascimento de Jesus, é produto de seu livre-arbítrio, isso 

fazendo caso dos primos dele, que na época eram 
fez resultar a salvação. O sim de Maria permitiu, ainda, 

chamados de irmãos. Jesus quis nos mostrar que quando 
uma maior santidade em São José. Q u a n d o  J e s u s  

estamos imbuídos da palavra de Deus, ou catequizando, 
afirma “minha mãe (...) aquele que faz a vontade de Deus”, 

ou no exercício de nossa religião, nós não podemos ser 
ele não se referia estritamente à Virgem Maria, Ele não se 

interrompidos por interrupções banais. Essas 
referia à genitora, Ele se refere àquilo que cria, aquilo que 

interrupções banais são, também, condições que nos 
faz que tenhamos vida, aquilo que faz com que nos 

impomos, deixando-nos ser interrompidos quando, por 
movimentemos, que tenhamos vontade, é neste sentido a 

exemplo, dizemos assim: “Eu só vou à missa se...!” “Eu 
mãe. E a Virgem Maria, neste sentido também é Sua mãe. 

só vou ser catequista se...!” “Eu só vou ajudar o padre 
O primeiro respeito pela Virgem Maria foi realmente o de 

se...!” “Eu vou fazer a novena na minha casa se...!” Nós 
Jesus, foi Ele que respeitou a Mãe. Com relação aos 

impomos condições. Ele nos ensina, nessa passagem, 
irmãos, sabemos que Jesus não teve irmãos nascidos da 

que a palavra de Deus, a nossa catequese familiar, a 
Virgem Maria.

nossa catequese de vida, ela deve ser primordial, ela 
deve vir em primeiro lugar. (Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, 

realizada na Basílica de Lourdes em 20-09-2011)A misericórdia de Deus é justa. Confundimos a 
misericórdia de Deus com o pensamento de que Ele fará 


