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“Desaparecerão os fracos, porque todos serão fortes; as 
enfermidades desaparecerão, as pessoas cegas serão 
recuperadas.”
No dia 10/02/2014, Vicente Sanches recebeu em sua casa a 
visita de Nossa Senhora. O Universo é um pensamento de 
Deus, portanto, toda a matéria tem sua origem no espírito. 
Numa época remota a espécie humanoide que passou a 
habitar o Universo, instigada pelo príncipe das trevas, 
infringiu a Suprema e Magnânima Lei – o que ficou 
conhecido como 'A Queda de Adão'. Dessa maneira, 
desequilibrou as energias que a mantinha em perfeita 
harmonia com a Criação; ficou sujeita aos princípios de 
causa e efeito. Mergulhando nos mundos materiais para 
restabelecer o equilíbrio perdido, surgem as doenças em sua 
contextura física-espiritual e com elas a morte… Fica 
decidido que Jesus desceria ao planeta Terra e morreria na 
cruz – único meio para que esta espécie retomasse a 
verdadeira função a que foi criada: preencher a lacuna 
deixada no Céu por Lúcifer e seus seguidores. Está prevista 
uma segunda vinda do Filho de Deus, que permitirá a este 
globo dar um salto enorme em toda a sua cadeia de evolução, 
preparando esta insipiente humanidade para as grandes 
realizações no porvir. Os que aqui permanecerem depois dos 
grandes cataclismos, terão como nobre missão transformar 
este mundo num paraíso terrestre, assim como foi nos 
primórdios da criação. Reescreveremos a história deste lindo 
planeta azul, tendo a doce e serena Senhora como a grande 
vencedora nesse processo..

Marco Aurélio

A proliferação do pecado

A noção do pecado praticamente não existe e, mais uma vez, 
Sodoma se instala. Sejam vocês o oásis de paz, para que Deus 
volte Seu olhar misericordioso e os poupe da destruição. 
Peçam o discernimento do divino Espírito de Deus para suas 
vidas terrenas. O mundo está envolto na ignorância das coisas 
divinas, mergulhado no pecado, razão pela qual vocês vêem 
por toda parte guerras e todo tipo de ofensas a Deus.
O país vive, nesta semana (carnaval), um louco frenesi, 
acalentado por drogas e bebidas, sob o comando do Diabo. 
Fico perplexa e sem ação, diante de tanto desmando e 
violência. Rezem, rezem muito por vocês e seus filhos, para 
que a misericórdia de Deus se faça presente. O mal do século, 
que tanto os aflige, ficará assustadoramente acentuado, 
devido a tantas transgressões das leis naturais impostas por 
Deus, após estes dias nefastos. 
 Como combater o mal?
É necessário que vocês tenham o domínio total sobre seus 
pensamentos e palavras, para que o demônio não possa 
subjugá-los, e somente através do amor, da caridade e da vida 
sacramental isto é possível. O mal está em toda parte. Não 
exagero, quando insisto que orem a Deus para que lhes mostre 
onde está o pecado. Necessito de vocês uma conversão 
urgente, profunda e sincera, para que meu Coração triunfe 
nesta batalha. Estejam vigilantes e evitem o pecado. Não se 
deixem enganar com conversas fúteis, que corrompem os 
bons costumes. A causa maior de minha vitória sobre as forças 
do mal se resume em uma única palavra: AMOR.
Quando os alerto sobre o mal, estou alertando sobre tudo 
aquilo que não os levará a Deus. O que é da terra, permanecerá 
na terra, O Céu somente é compatível com o bem. Deus nos 
criou para amarmos uns aos outros. Fora disso, a vida não tem 
sentido. Desejo que conheçam Deus, aquele que não mente e 
nem mistifica. Por que vocês amam tanto as vaidades e 
procuram a mentira? Isto me entristece muito! Sejam 
pequeninos e puros, como as criancinhas diante do Senhor, 
porque em suas bocas Ele colocou Sua fortaleza e Sua 
sabedoria. Muito cuidado, meus filhos, com os que 
permanecem na mentira. Eles bendizem o Senhor com a boca, 
mas o amaldiçoam com o coração. Eu digo que a própria 
língua os levará à ruína.

(Extraído do livro 'O Catecismo Leigo', p.102)

Vicente Sanches  recebeu a 137ª 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 fevereiro de 2014. 

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
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Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os 
advertiu: “Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes”.Os discípulos diziam 
entre si: “É porque não temos pão”. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: “Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não 
entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não 
vos lembrais de quando reparti cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços?” Eles 
responderam: “Doze”. Jesus perguntou: E quando reparti sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos vós recolhestes 
cheios de pedaços? Eles responderam: “Sete”. Jesus disse: “E ainda não compreendeis?”

No início do século vinte, os católicos adotaram o costume A Bela e Serena Senhora fortalece a esperança, assume 
de colocar a coroa nas suas igrejas. No Brasil o uso a história de maneira diferente, luta para por fim a uma 
certamente provém dos missionários que vieram da cultura de morte e proclama com atos e palavras que a 
Alemanha, de brasileiros que, tendo conhecido o uso da vida é mais forte.
coroa na Europa, a introduziram nas comunidades.De domingo a domingo faz crescer em nós, na 
Sem começo e sem fim a circularidade está ligada à comunidade, no universo inteiro a certeza de que a luz 
perfeição, o redondo cria harmonia, junta, une, lembra de Yeshua1 brilha nas trevas e que Ele nos ama a tal 
ainda, para nós que somos integrantes de um mundo ponto que se fez gente como nós. E assim o dom vai 
circular onde o processo do universo e da vida é cíclico, o crescendo em nós e nos tornando capazes de ir ao 
círculo do ano, do tempo, da história, sempre marcado pela encontro das outras pessoas, de esparramar no mundo a 
presença d'Aquele que tudo comanda, que é  Deus.solidariedade, a esperança, a justiça e a paz.
 Nos países do norte da Europa, durante o inverno, as noites Com certeza, utilizando a coroa do Advento nas 
são mais longas que os dias e a luz do Sol brilha comunidades, com toda a dimensão simbólica que ela 
pouquíssimo, quando não fica totalmente escondido pelas contém, será um sinal que nos ajudará a enxergar e a 
nuvens, por isso lâmpadas e velas são indispensáveis e experienciar mais profundamente todo o sentido do 
muito apreciadas, mesmo para nós que somos cumulados retorno de Yeshua, que se configura estar próximo.
com a luz do Sol – a claridades de Yeshua vai aumentando Entre os símbolos no ciclo do Natal, a coroa do 
até a grande festa da luz que O proclama como Salvador, o Advento, que contém uma linguagem de silêncio, mas 
Sol do nosso Deus que nos visita, que arma Sua tenda entre que fala forte através do círculo, da luz, das cores, dos 
nós. Quanto à cor das velas, normalmente é usada a gestos correspondentes, é feita de folhas verdes e nela 
vermelha, que em quase todas as partes do mundo tem o se colocam quatro velas. Surgiu na Alemanha, no 
significado do amor.século dezenove, mais exatamente nas regiões 
No Brasil somos marcados profundamente pelas culturas evangélicas situadas ao norte.
indígena e afro, onde o brilho das cores, da dança da Os colonos, para comemorarem a chegada do Natal, a 
harmonia com o universo, está presente de uma maneira noite mais fria do ano, acendiam fogueiras e sentavam-
esplendorosa e reveste as celebrações. Desta forma temos o se ao redor. Mais tarde, não podendo acendê-las dentro 
costume de utilizar na coroa velas coloridas, uma de cada de casa, tiveram a ideia de tecer uma coroa de ramos de 
cor.abeto, uma espécie de pinheiro, enfeitando-a com 
É sinal de vida, nem tudo está morto, há esperança; mesmo flores e velas.
nos países tropicais, quando tudo está seco, sedento, com a No inverno rigoroso dos países frios todas as árvores 
chuva a vida brota, tudo fica verde: a esperança dos frutos perdem suas folhas, somente os pinheiros resistem, 
que anuncia a vida.sendo desta forma um sinal de que a natureza não 

morreu totalmente.
1. Yeshua: Jesus, em hebraico.

As Más Influências - (Mc 8,14-21)

O Advento é marcado pela atitude de espera vigilante, 
a fim de captar todo os sinais que Yeshua vai nos revelando.
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Jesus estava andando, pregando, e Ele fazia muitos milagres no sábado. Jesus curava nos sábados. Ele continuava andando, 
curando, acompanhado por seus apóstolos. Em dado momento, quando eles estavam num lugar afastado, os apóstolos ficaram 
imaginando que Jesus, por causa de algumas de suas palavras, estava achando ruim porque eles não haviam levado pão. Jesus 
aproximou-se deles e falou que eles ainda não estavam compreendendo e que ainda não tinham entendido o que estava 
acontecendo.
Muita coisa já havia passado e Jesus já havia curado muita gente, Ele já estava começando a ficar famoso, todos já o conheciam. E 
muitos começaram a ficar incomodados com essa situação.
Jesus perguntou aos apóstolos se eles se lembravam quando se repartiu cinco pães para cinco mil pessoas e se se lembravam 
quantos cestos de pães haviam sobrado. Responderam que sobraram doze cestos de pães. Jesus, com isso, afirmava que dá os 
cinco sentidos para enxergarem e escutarem para formarem a Igreja. Os cinco pães distribuidos para as cinco mil pessoas é a 
Igreja que Jesus dá aos apóstolos e a nós. Jesus nos dá os sentidos da audição, do paladar, do tato, da visão, do olfato para a 
formação da Igreja, o número 12 representa a Igreja.
E Jesus continuou fazendo lembrança de quando foi distribuído sete pães para quatro mil pessoas e que sobraram sete cestos. 
Refere-se, aqui, aos sete dons do Espírito Santo que animam a Igreja, que produzem a Igreja: são a sabedoria, a inteligência, o 
conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. Era disso que Jesus estava falando para aquelas pessoas. Por isso que 
Jesus afirmava que os apóstolos não estavam entendendo o que estava acontecendo, não entendiam que Ele criava uma Igreja 
sobre os cinco sentidos e os sete dons do Espírito Santo. A partir deste entendimento poderemos entender a Igreja humana que ora 
acerta, ora erra. E, por isso, não se pode esquecer que esta Igreja humana é assistida pelo Espírito Santo.
Naquela época, Herodes que era o mandão, era muito amigo de uma casta de leigos que se chamavam fariseus. Eles não eram 
sacerdotes, eram leigos. A função daqueles leigos era tomar conta para que tudo fosse feito dentro da medida da Lei de Moisés. 
Era uma infinidade de coisas. Eles ficavam preocupados com minúcias, com coisinhas. O próprio Jesus transgredia muitas vezes 
essas leis, Ele curava nos sábados, Ele falava coisas que não estava naquele contexto dos fariseus.
Porque Jesus fazia aquilo que para os fariseus eram transgressões? Porque nós não podemos ser estas pessoas duras de coração 
pois, assim, estaríamos perdendo coisas maravilhosas que acontecem em Jesus em razão de preocupação com coisinhas que são 
feitas ou não são feitas.
Os fariseus eram leigos, eram aqueles leigos que ficavam prestando atenção para saber se os sacerdotes estavam fazendo as 
coisas certas, ou não. Essas pessoas que ficam vigiando para ver se os outros estão fazendo as coisas certas, ou não, perdem a 
grande oportunidade de examinarem a si mesmas, para saberem se estão no caminho errado ou certo. Perdem a grande 
oportunidade de examinarem as suas próprias consciências: para saberem se são capazes de perceberem os erros que estão 
cometendo, se aquilo que elas estão fazendo é o certo.
Não podemos ser duros de coração. Jesus foi contra isso, Ele ficava triste com aquelas coisas feitas pelos fariseus. Hoje isto 
também acontece. Nós estamos cheios de fariseus do Século XXI. Cada Igreja tem o seu grupo. Estão sempre dizendo: “Ah! O 
padre fez isso, o padre não fez aquilo!”.
Deus está aqui. Deus está em nossa presença e está curando o coração de muita gente! Por isso que Jesus disse assim: “Cuidado 
com o fermento de Herodes e cuidado com o fermento dos fariseus”.
Que fermento é este? Naquela época, o fermento não era uma coisa muito boa não. Era considerado uma coisa falsa, pois não era o 
natural da massa. O fermento era visto, portanto, como um agente de corrupção. Tem gente que fica colocando o fermento dela 
em tudo quanto é lugar, achando que está fazendo a massa crescer, é o contrário, a massa cresce, mas ela diminui.
Jesus foi muito claro no momento em que disse: “Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes”. Jesus tocou no assunto de 
Herodes porque Herodes era uma pessoa muito esperta. Ele adulava os fariseus para eles tomarem conta daquelas pessoas que 
não davam notícias para ele. Herodes fazia tudo que os fariseus queriam. E os fariseus ficavam prestando atenção nas minúcias de 
tudo e contavam para Herodes o que estava acontecendo. Isto tudo acontecia porque Herodes precisava de alguma coisa para 
poder atrapalhar aquela Igreja da época, no meio dos judeus. Como ele não via nada de errado, ele usava dos fariseus para fazer 
isto. Foi por isso que Jesus falou para ter cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus.
Esse Evangelho é muito simples na sua concepção. Nós nos acostumamos a ter uma coisa muito cheia de lógica, muito certinha e, 
se não entrarmos no âmago do Cristo, nós não vamos entender o Evangelho. Jesus sempre falou que é o caminho, que é 
misericórdia e que se preocupa com aqueles que  estão prestando atenção em coisinhas que não levam a nada.
Este Evangelho nos dá um grande recado de Jesus, que serve para os dias atuais: cuidado com estes fermentos que ficam dentro de 
vocês, achando que coisinhas estão sendo desfiguradas. Deus quer nos dar a graça da compreensão, a graça da observação, a 
graça do coração solto para Deus. Isso pertence a todos nós. Todos nós temos direito à graça de Deus, principalmente da graça da 
compreensão.
Estão me dizendo que eu estou colocando Jesus muito humano. Mas Jesus era humano. Jesus é Deus que quis se fazer humano 
também. Jesus quis nascer do seio da Virgem Maria. A única diferença é que Ele não tem o pecado e a gente fica aí arrastando 
pecados, arrastando os nossos fermentos que não levam a nada. 
Eu tenho absoluta certeza de que estes fariseus do século XXI vão todos morrer chatos, sozinhos, resmungando. Mas ninguém 
quer morrer assim, não é mesmo? Todos nós queremos morrer com a graça de Deus.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, em 17/02/2009)
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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.

Ÿ 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.

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

Medalha Missionária

Promoção Especial

Na compra acima de 20 Medalhas 
Missionárias, você ganha um 
desconto de 33%.

De: R$ 1,50 

Por: R$ 1,00

Cremos que Deus nos escolheu desde o seio materno, nos chamou por Sua graça e resolveu 
revelar em nós o seu Filho, para que o anunciássemos até os confins da terra.

Cremos sermos missionários e missionárias por vocação, servos e servas de Jesus Cristo, 
escolhidos e escolhidas para anunciar o Evangelho de Deus.

Cremos que a Missão vem de nós, ela é a resposta ao Plano do Pai que, em Seu imenso amor, quer 
a salvação da humanidade e por isso lhe "deu seu Filho único, para que todo o que Nele crer não 

pereça, mas tenha a vida eterna".

Cremos que Cristo Jesus nos considerou dignos de confiança, tomando-nos para o Seu serviço 
missionário e profético em nossas comunidades que querem "ver e encontrar Jesus", "Caminho, Verdade e Vida".

Cremos que, como batizados e batizadas, devemos nos "comportar de maneira digna da vocação a que fomos chamados" 
levando aos irmãos e irmãs o anúncio do Ressuscitado: "Vimos o Senhor".

Cremos que é tarefa da Igreja continuar a missão iniciada por Jesus. Foi Dele que, no dia da Ascensão, recebeu o mandato: 
"Ide, pois, e ensinai a todas as nações".

Cremos na Igreja missionária, geradora de esperança, que caminha ao lado dos pobres e excluídos e que anda nas estradas 
do mundo "sem ser do mundo".

Cremos que Maria, Estrela da Evangelização, faz caminho com todos os missionários e missionárias ensinando-lhes a 
aceitar com alegria o pedido feito nas Bodas de Caná: "Fazei tudo o que Ele vos disser". Amém.

Credo Missionário


